
 

Bilaga till årsredovisning för verksamhetsåret 2019-2020 
 

Under fullmäktige bifölls ett yrkande om att få en tydligare redovisning om kostnadsstället “Övriga 
externa kostnader” i årsredovisningen senast två månader efter avslutat fullmäktigemöte.  

Bakgrund  

Redan under repskapet 2019 flaggade styrelsen för att man skulle göra ett betydligt sämre resultat än 
förväntat. Dels på grund av det vikande medlemsunderlaget (till följd av en överflyttning av 
medlemmar från SYLF till andra yrkesföreningar) men också på grund av dålig kostnadskontroll. 
Kansliet hade också i och med det nya budgetupplägget dåliga förutsättningar för att kunna kontera 
och följa upp bokföringen vilket är en delförklaring till att närmare specifikation kring “Övriga externa 
kostnader” är svår att få direkt korrelaterat till den budget som bifölls på fullmäktige. Det tillsammans 
med hög personalomsättning (150 procent under året) gjorde att rutiner för hur konteringen skulle ske 
föll på plats först under sommaren 2019.  Med halva året konterat i ett annat system och utan riktlinjer 
innebar det att uppföljningen av ekonomin varit svår under året. Det hade kunnat korrigeras med 
ytterligare stöd från våra redovisningskonsulter, men till ytterligare kostnad. Fokus har istället varit att 
justera budgetmodellen för att säkerställa att liknande problem inte sker 2020, och för att kunna 
säkerställa en tydlig och transparent återrapportering till fullmäktige kommande år.  

I den budget som klubbades saknades också kostnader för distributionen av Moderna läkare, vissa 
personalkostnader m.m.  

Det slutgiltiga resultatet för hela rörelsen blev inte så dåligt som prognosticerat, dels tack vare en 
kapitalvinst när man sålde en del av föreningens värdepapper.  

 

Vad ryms inom “övriga externa kostnader”?  

Övriga externa kostnader är i princip alla de kostnader som lagts på verksamhet i SYLF. Fullmäktige, 
repskap, styrelse, Almedalen m.m. bortsett kostnader för personal, arvode och förlorad arbetsinkomst 
för våra förtroendevalda.  Nedan ser ni en sammanställning på vad som rymts under kostnaderna för 
2019, med exempel på vilka olika “verksamheter” som haft kostnader för varje konto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Frilans och bildinköp  -94 147,75 Fotografering, filmning 
Almedalen, men också 
arvodering av frilansande 
journalister för Moderna läkare.  

Tryck -211 256,30 Moderna Läkare, men också 
tryck av handledningskort 
m.m., stöd till AT-Vasan och 
AT-beach  

Marknadsföring övrigt  -438611 Främst kostnader kopplade till 
SYLF:s webshop där 
avdelningar handlat för, 
annons för fum i läkartidningen, 
layout Moderna läkare.  

Lokalhyra -241 959,98 Hyra för kansli och Almedalen 
Övriga lokalkostnader  -101 837,50 Hyra FUM 2019  
Data driftskostnader -75817 Datorprogram kansli och 

styrelse  
Förbrukningsinventarier  -6 278,00  
Förbrukningsmaterial  -9 941,00  
Gåvor  -16 672,71 Gåvor till mötesfunktionärer, 

avgående styrelseledamöter, 
m.m.  

Kontorsmaterial -16 672,71  
Kopiering -6 630,00  
Övriga adm kostnader  -26 861,90  
Telefon  -44 152,00 Telefonkostnader, inklusive 

växel hos Läkarförbundet  
Porto/Distribution  -309 186,96 Majoriteten Moderna läkare, 

med utgåva på ca 23000 
ex/nummer under året, men 
också utskick till 
lokalvdelningar m.m.  

Företagsförsäkring  -5 538,00  
Konstaterade kundförluster  -3 596,00 Ej betalad FUM-faktura  
Revisionsarvode  -138 734,00 Kostanden för den 

auktoriserade revisorn  
Redovisningstjänster  -464 022,00 Budgeterat 280 000 kronor. 

Den ekonomiska oklarhet som 
rådde har krävt mycket 
merarbete från byrån under 
året, varför den kostnaden 
dragit iväg. Vi hoppas att 
arbetet som gjorts däremot ska 
möjliggöra både bättre 
redovisning kommande år, och 
med kommande budget.  

Bankkostnader  -15 953,41  
 Övr konsultkostnader -953 845,28 Se förklaring i löptext.  
Övriga bidrag  -15 000,00 Regionalt representantskap  
Hemsida -418,1  
Tidningar -36 112,56  
Förtr. Hotell, mat mm  -1 104 644,45 Kostnader för hotell, 

möteslokaler m.m. kopplat till 
fum, repskap, introkurs, 
styrelse m.m.  

 Förtr.vald Reskostnader  -389 330,28 Som ovan, men med 
reskostnader 

 
 



 

Övriga konsultkostnader  

I och med att man kan rygga tillbaka på “Övriga konsultkostnader” ska en närmare beskrivning läggas 
på vad som ryms inom det. Området är brett och rymmer allt från den löpande kapitalförvaltningen till 
kostnaden för AT-rankingen 2020. Framtagandet av WSP-rapporten finns här om de 
samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till de för få AT-platserna, liksom inhyrandet av ledare för 
sociala aktiviteter på introkursen. Mötesverktyg, teknikstöd och underhållning för FUM 2019 ryms 
också här, liksom kostnader för Almedalen (moderator och teknik) men också stöd för rekrytering av 
personal och kostnader för IT-stöd inom SLF.  
 

De största kostnaderna är kopplade till kapitalförvaltning, WSP-rapporten och AT-rankingen. Denna 
kostnad kommer minska i år då vi planerar att producera mer av vårt påverkansarbete i egen regi. 


