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Ekonomisk rapport 2019 
Bidragen från Forum Syd och Sida Partnership Forum har under året finansierat huvuddelen 
av FUFs kärnverksamhet. Därutöver har ett större projektbidrag från Folke 
Bernadotteakademin samt mindre projektbidrag från Sidas kommunikationsenhet 
finansierat projektbaserad verksamhet. Organisationens egeninsamlade medel kommer 
från medlemsintäkter och FUF-supporterskap och täcker kostnader som inte ryms inom 
ramen för bidragen.  

FUF gör under 2019 en ekonomisk förlust vilket framgår av årsbokslutet. Anledningen till 
detta är dels kostnader i samband med flytten till den nya lokalen, dels att vissa 
personalkostnader för 2018 belastade 2019 års budget samt en viss underbudgetering av 
personalkostnader 2019. Felbudgeteringen kan förklaras av personalförändringar på 
kansliet och att FUF under året bytt ekonomisk rådgivare. Tack vare tidigare års 
systematiska arbete med att bygga upp en ekonomisk reserv så har föreningen haft egna 
resurser för att täcka dessa utgifter. 
 
Projektfinansiering 

Bidrag från Forum Syd 

Intäkt: 1 312 000 SEK 

Period: Avser 1 januari-31 december 2019 av treårigt bidrag (2018-2020)  

Projekt: Forum 
Seminarier och evenemang 
Utbildning och fortbildning 
Administration 

Kommentar: Projektet hade 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad och delrapporteras under 
våren 2019. Projektet slutrapporteras i sin helhet under våren 2021. 

Bidrag från Sida SPF 

Intäkt: 1 900 000 SEK i bidrag + 37 926 SEK periodiserade från 2018 

Period: Avser 1 januari-31 december 2019 av treårigt bidrag (2017–2019)  

Projekt: Praktikantprogrammet 
 Sommarakademin 
 Young Professionals 

Kommentar: Projektet har 100 % ekonomisk uppfyllnadsgrad. Projektet slutrapporteras i 
sin helhet under våren 2020. 

Bidrag från Sidas Kommunikationsavdelning 

Intäkt: 165 000 SEK 

Period: Avtalat projekt med Kommunikationsenheten på Sida och avsåg bevakning av 
utvecklings- och biståndsfrågor i Almedalen 2019 

Projekt: Almedalen 
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Kommentar: Projektet har 100 % ekonomisk uppfyllnadsgrad och återrapporterades under 
hösten 2019. 

Bidrag från Folke Bernadotteakademien 

Intäkt: 412 000 SEK  

Period: Projektbidrag 2019 

Projekt: ”Prata hållbar fred och utveckling 

Kommentar: Projektet hade 100 % ekonomisk uppfyllnadsgrad och återrapporteras under 
våren 2019  

Egna intäkter 

Medlemsavgifter 

Intäkt: 145 064 SEK 

Kommentar: - 

FUF-supporterskap 

Intäkt 135 000 SEK 

Kommentar: .  

Övriga intäkter 

Intäkt 37 860 SEK 

Kommentar: I denna intäkt ingår kostnadsdelningar för samarrangemang samt ersättningar 
för höga sjuklönekostnader  

 


