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Bakgrund 
Medicinska Föreningen Örebro (MFÖ) har sedan sitt grundande år 2012 alltid haft ett överskott efter 

varje verksamhetsår. Dessa pengar har lagts till kapitalet som därmed har ökat i summa. Dock har det 

inte funnits någon plan för vad dessa pengar ska användas till. Därför beslöt man på det ordinarie 

årsmötet i maj år 2020 att man skulle ha med en punkt i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 

2020/2021 som syftade till att ta fram en långsiktig plan för MFÖs ekonomi. 

Ideell Förening & Kapital 
MFÖ är en ideell förening. Att vara en ideell förening innebär att föreningen är en juridisk person, som 

till exempel har rätt att teckna avtal samt äga saker. Man brukar generellt sätt räkna det som att en ideell 

förening blir till när medlemmarna har tagit beslut om det, antagit stadgarna samt valt in en styrelse.
1

 Det 

är även viktigt att en ideell förening har ett organisationsnummer, vilket är en form av personnummer, 

fast för föreningar och företag.
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Det ideella ändamål som MFÖ bedriver expliceras i dess stadgar: 

1 kap. 3 § Ändamål Medicinska Föreningen Örebro ska:  

• Verka för att samla och skapa gemenskap mellan läkarstudenter vid Örebro Universitet.  

• Delta i samarbete med andra föreningar för studenter på lokal och nationell nivå.  

• Anordna studiesociala aktiviteter för läkarstudenter vid Örebro Universitet.  

• Verka för att tillvarata läkarstudenters intressen vid Örebro Universitet.  

 

En ideell förening får ha ett kapital. Anledningen kan exempelvis bero på att pengar kan behövas ett år 

då föreningen inte har fått in lika mycket i bidrag eller att glas har gått sönder på Gasquen. Dock är det 

viktigt ifall en förening vill innehava ett kapital att det finns en tydlig plan för dem pengarna. 

Satsningsinköp/Investering 
I alla år som föreningen har funnits, har ett intresse för att MFÖ skulle skaffa en villa funnits bland 

medlemmarna. Det som man också har märkt av är att många av de andra lärosätena för läkarstudenter 

har egna villor. Till exempel finns Hvilla Medici i Göteborg, medan i Lund finns Locus Medicus 

Lundensis.  

Det som avgör om en ideell förening kan ha ett hus är dess stadgar, vilket skulle kunna innebära att 

möjligheten finns för MFÖ att köpa ett hus om intresset finns. Det skulle även finnas vissa fördelar med 

att köpa ett hus, varibland det kan möjliggöra för nya arrangemang som kan anordnas för 

läkarstudenterna och därmed stärka gemenskapen. Dock är en stor nackdel att hus är väldigt dyra, både 

i inköp och i underhåll. Å ena sidan skulle ett förslag för att kunna spara in pengar skulle kunna vara att 

avstå från några av dem evenemang som är dyra i drift och där det finns risk för stora skadestånd, såsom 

Gasquen och Plasquen. Då skulle man kunna spara in en ansenlig summa till huset under varje 

verksamhetsår. Å andra sidan är dessa två evenemang mycket uppskattade av MFÖs medlemmar, vilket 

gör det högst osannolikt att man skulle vilja avstå från dessa arrangemang. Med andra ord skulle det med 

ett hus enbart bli en ytterligare kostnad i MFÖs budget, vilket föreningen inte har råd med i dagens läge. 

Skulle det i framtiden finnas ett väldigt stort intresse för att skaffa ett hus kan frågan ytterligare drivas. För 

tillfället råder det mycket diskussioner huruvida MFÖ ska bli en kårsektion under Örebro Studentkår 
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eller inte. Det som kan vara bra att inflika är att denna fråga är något som man skulle kunna ta upp inom 

Örebro Studentkår om intresset finns, vilket gör att det ena inte behöver utesluta det andra. För mer 

information gällande att MFÖ ska eventuellt bli en kårsektion under Örebro Studentkår hänvisas man 

till att läsa dokumentet ”MFÖ:s Framtid” som hittas på under fliken ”Framtid” på MFÖs hemsida.  

Ett annat alternativ som satsningsinköp skulle kunna vara att föreningen införskaffade en bil. På ett sätt 

skulle det kunna vara fördelaktigt för föreningen då det skulle kunna underlätta transporten av 

utrustningen till olika evenemang samtidigt som det inte kostar lika mycket som en villa. Samtidigt 

kommer det att bli stora summor med tiden medtanke på inköp, bränsle, försäkringar etc. Dessutom 

kan det lätt tillfogas skador på en bil, vilket inte gör det aktuellt att införskaffa för föreningen i dagens 

läge. 

Aktiv Arbete Med Ekonomin 
MFÖ har för tillfället en god ekonomi där det finns möjlighet att fortsätta med de evenemang som man 

redan har samtidigt som man kan ta fram nya aktiviteter. Däremot kan läget ändras i framtiden. 

Föreningen kanske inte kan behålla samma avtal i framtiden som man har idag eller så kanske man inte 

kan få lika mycket i bidrag. För att se till att ekonomin fortsätter vara bra för MFÖ är det viktigt att 

fortsätta arbetet med att skaffa avtal, söka de bidrag som vi redan har och göra en ekonomisk utvärdering 

efter varje verksamhetsår. En annan sak som skulle underlätta för ekonomin är att man fortsätter arbetet 

med att skaffa sponsorer till föreningen. Det är något som föreningen inte har arbetat mycket med innan 

detta verksamhetsår och där det finns utvecklingspotential. Förslagsvis kan man höra med de andra 

lärosätena hur dem har gjort för att skaffa sponsorer samt ta fram arbetsbeskrivningar för att underlätta 

det arbetet. 

Reflektion & Slutsatser 
Det man kan sammanfatta detta arbete med är för det första att en ideell förening får ha ett kapital, men 

där det är viktigt att det finns en plan för hur det ska förvaltas och när det kan bli aktuellt att använda 

dem pengarna. För det andra finns möjligheten för en ideell förening att köpa en bil eller ett hus, men 

det krävs mycket pengar för att göra det, för att inte tala om ett stort arbete från MFÖs sida. För det 

tredje är det fördelaktigt att arbetet med att söka efter sponsorer blir ett återkommande projekt för varje 

verksamhetsår i MFÖ. 

Slutsatserna för detta arbete med att ta fram en långsiktig plan för MFÖs ekonomi är följande: 

• MFÖs kapital ska gå tillbaka till medlemmarna, förutom en summa som förvaltas för 

oförutsedda situationer. 

• Att MFÖ aktivt arbetar med sponsorer och avtal. 

Tillvägagångssätt 
Hur ska MFÖ gå tillväga för att verkställa dessa slutsatser? Det kan genomföras genom att exempelvis 

subventionera biljettpriser för diverse evenemang. Föreningen kan fortsätta arbetet med att skriva 

arbetsbeskrivningar, få till överlämningar där det framgår vem man har avtal med samt ha 

styrelseuppgiften att söka sponsorer som ett återkommande projekt varje verksamhetsår.  


