
 
 
 

 

MFÖ:s budget 
 Verksamhetsåret HT19 – VT20 



Budgeten för kommande verksamhetsår är delvis baserad på föregående budget och delvis uppgifter inhämtade under verksamhetsåret HT18 – 
VT19.  
 
Inkomster  
Uppgifter om inkomster är en prognos utifrån vad MFÖ förväntar sig beviljas i form av bidrag och sponsorer samt intäkter inom föreningen. I 
det fallet att inkomster skiljer sig från budgeten bör en revidering och justering av utgifterna göras under verksamhetsåret för att fortfarande 
uppnå föreningens ekonomiska mål.   
 
Upplägg 
Budgetens format har ändrats (till en resultatbudget) och förenklats jämfört med förra verksamhetsåret. Årets budget inleds med en grov 
fördelning av inkomster ut till de olika verksamheterna inom MFÖ och sedan en mer detaljerad bild där specifika evenemang specificeras. 
Utskottens budget har fördelats på två poster, ”internt” och ”evenemang” utanför öronmärkta bidrag från Institutionen för Medicinska 
Vetenskaper (IMV). Målet med detta är att decentralisera organisationen och därmed öka den ekonomiska friheten inom utskotten.  
 
Budgeterat underskott  
Kapital har ansamlats på MFÖ:s bankkonto efter att föreningen har gått med vinst under de förra verksamhetsåren. Kommande verksamhetsår 
har överskott från HT18-VT19 (42 000 kr) lagts in som utgifter eftersom föreningen har beslutat att fördela tillbaka dessa medel till utskotten och 
styrelsen. För styrelsen möjliggör detta inköp av välbehövlig utrustning. 4 500 kr är avsett till inköp av kamera (+ tillbehör) och mikrofon som 
kommer att kunna användas under framtida evenemang. I den detaljerade budgeten har överskottet fördelats under ”evenemang” på respektive 
utskott. Se gulmarkering nedan.  
 

 



 
Budget - MFÖ Inkomster  Verksamhet Utgifter Text  
IMV  60,000.00 kr    
  Styrelsen -17,500.00 kr  
  Corpus Callosum -6,200.00 kr  
  Studiesociala Utskottet -13,000.00 kr  
  Kirurgiska Utskottet -18,000.00 kr  
  Forskningsutskottet -5,300.00 kr  
Medlemsavgifter 18,000.00 kr    
  Styrelsen -18,000.00 kr  
Ambio Helse 10,000.00 kr   Vi fakturerar på våren 
  Styrelsen -10,000.00 kr  
Kommunbidrag 10,500.00 kr    
  Styrelsen -7,500.00 kr  
  Corpus Callosum -600.00 kr  
  Studiesociala Utskottet -800.00 kr  
  Kirurgiska Utskottet -500.00 kr  
  Forskningsutskottet -1,100.00 kr  
Sveriges Läkarförbund Student 3,000.00 kr   Vi fakturerar på hösten 
  Styrelsen -3,000.00 kr  
Forskningsbidrag Folkuniversitetet 5,000.00 kr    
  Kirurgiska Utskottet -5,000.00 kr  
Evenemang 13,700.00 kr    
  Corpus Callosum -5,300.00 kr  
  Studiesociala Utskottet -8,400.00 kr  
Överskott HT18-VT19     
  Styrelsen -12,000.00 kr 4500 till inköp av utrustning  
  Corpus Callosum -12,000.00 kr  
  Studiesociala Utskottet -12,000.00 kr  
  Kirurgiska Utskottet -3,000.00 kr  
  Forskningsutskottet -3,000.00 kr  
TOTAL 120,200.00 kr  -162,200.00 kr -42,000.00 kr 



 
Detaljerad budget 
 
 
 
Styrelsen Inkomster  Projekt Utgifter Text 
IMV  17,500.00 kr    
  Subventionering styrelsetröjor -3,300.00 kr  
  Bank/bokföring -4,200.00 kr Visma, Swedbank 
  PR och marknadsföring -5,000.00 kr Utskrifter, pentryhäng, tygkassar, repro, marknadsföring 
  MedSM -5,000.00 kr  
Medlemsavgifter 18,000.00 kr    
Ambio Helse 10,000.00 kr    
Kommunbidrag 7,500.00 kr    
Sveriges Läkarförbund Student 3,000.00 kr   Går till hyran för föreningsrummet 
  Hyra föreningsrum -6,000.00 kr (IMV betalar 6050 kr per år) 
  Internt/Evenemang -20,500.00 kr Intern utveckling, samkväm, fika till möten, utrustning 
  Medlemsvård  -10,000.00 kr Medlemsveckan, T1 litteraturinfo, föreningsrumöppet 
  Avtackning -5,500.00 kr Tacksittning, medaljer, priser 
  IT -1,200.00 kr Binero 
  Äskningspott  -5,800.00 kr Utskott har möjlighet att äska  
  Idrottsutskott -1,000.00 kr  
  Entrepenörsutskott -500.00 kr  
TOTAL 56,000.00 kr  -68,000.00 kr -12,000.00 kr 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corpus Callosum Inkomster  Projekt Utgifter Text 
IMV  6,200.00 kr    
  Subventionering föreningströjor -400.00 kr  
  Välkomstfest för nystudenter -1,200.00 kr  
  Grattis T1 tenta fika -1,000.00 kr  
  Föreläsning - att gå klin -400.00 kr  
  Kandidatsittning -2,600.00 kr  
  Läkarkampen  -600.00 kr  
Kommunbidrag 600.00 kr    
Evenemang 5,300.00 kr  -12,000.00 kr IN: Tour de med UT: Läkarsyskon 
  Internt -5,900.00 kr Samkväm, fika till möten, PR, kick-off 
TOTAL 12,100.00 kr  -24,100.00 kr -12,000.00 kr 
 
 
 
Studiesociala Utskottet Inkomster  Projekt Utgifter Text 
IMV  13,000.00 kr    
  Subventionering föreningströjor -1,000.00 kr  
  Medicinargasque -12,000.00 kr  
Kommunbidrag 800.00 kr    
Evenemang 8,400.00 kr  -12,000.00 kr IN: Pubar UT: Läkarföräldrar 
  Internt -9,200.00 kr Fika till möten, PR, samkväm, tillväxt 
TOTAL 22,200.00 kr  -34,200.00 kr -12,000.00 kr 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kirurgiska Utskottet Inkomster  Projekt Utgifter Text 
IMV  18,000.00 kr    
  Subventionering föreningströjor -1,000.00 kr  
  Material till workshops -14,000.00 kr  
  Kompetenshöjande och satsning -3,000.00 kr  
Kommunbidrag 500.00 kr    
Folkuniversitetet bidrag 5,000.00 kr    
  Evenemang -3,500.00 kr IN: Suturkitt UT: Workshops 
  Internt -5,000.00 kr PR, samkväm 
TOTAL 23,500.00 kr  -26,500.00 kr -3,000.00 kr 
 
 
 
Forskningsutskottet Inkomster  Projekt Utgifter Text 
IMV  5,300.00 kr    
  Subventionering föreningströjor -500.00 kr  
  PR och marknadsföring -1,700.00 kr  
  Föreläsningar och aktiviteter -2,800.00 kr  
  Samkväm -300.00 kr  
Kommunbidrag 1,100.00 kr    
  Evenemang -3,800.00 kr  
  Internt -300.00 kr  
TOTAL 6,400.00 kr  -9,400.00 kr -3,000.00 kr 
 


