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Verksamhetsplan och budget 2022/2023 

1. Verksamhetsplan 2022/2023 

Följande aktiviteter avser styrelsen fokusera på att genomföra under verksamhetsåret 2022.  

• Nytt medlemsregister för förenklad medlemsadministration 

• Digitala workshops och enkät för medlemmar på temat föreningens framtid 

• Fysiskt styrelsemöte: bl. a. föreningens framtid 

• Höstexkursion, t ex i samarbete med Skogshögskolans studentkår i Umeå 

• Digitala workshops under året med aktuella teman 

• Förberedelser av årsmöte med teaterpaket 2023 
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2. Budget 2022 
Givet den höga ambitionsnivån hos styrelsen beräknas årets resultat före försäljning av 
aktier uppgå till ett underskott på ca 100 000 kr. Detta underskott avses täckas genom 
försäljning av aktier motsvarande ca 7,5 % av deras totala marknadsvärde 2021-12-31. 

Intäkter     
Medlemsavgifter 3 000 kr   
Preliminär utdelning från aktier 15 000 kr   
Årsmöte och teaterpaket (20+40)     
Intäkter teaterpaket 52 000 kr   
Intäkter kamratmiddag 14 000 kr   
Summa intäkter årsmöte 66 000 kr   
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 84 000 kr   
    
Kostnader     
Hemsida och marknadsföring 2 000 kr   
Nytt medlemsregister 10 000 kr   
Bank- och bokföringskostnader 5 000 kr   
Kostnader videokonferensverktyg (Zoom) 6 000 kr   
Fysiskt styrelsemöte (resor, kost, logi) 50 000 kr   
Inköp träfigurer (avskedspresenter) 5 000 kr   
Höstexkursion 20 000 kr   
Årsmöte och teaterpaket (20+40)     
Sponsring studentkårens deltagande 5 200 kr   
Sponsring styrelsens deltagande 6 500 kr   
Talare årsmöte (resa, eventuell ersättning) 2 300 kr   
Lunch årsmöte 6 000 kr   
Kamratmiddag, middag och lokal 45 600 kr   
Kamratmiddag, underhållning 25 000 kr   
Summa kostnader årsmöte 90 600 kr   
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 188 600 kr   

    
Beräknat resultat utan aktieförsäljning -104 600 kr   
Intäkt från försäljning av aktier 134 204 kr 7,5% av ungefärligt marknadsvärde 
Preliminär skatt 29 604 kr   
BERÄKNAT RESULTAT 0 kr   
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