Ekonomisk rapport 2020
Bidrag från ForumCiv och Sida SPF har under året finansierat huvuddelen av kärnverksamheten.
Därutöver har enskilda projektbidrag från Sidas kommunikationsenhet och Konung Gustav V:s 90-års
fond finansierat projektbaserad verksamhet. Organisationens egeninsamlade medel,
medlemsintäkter och FUF-supporterskap har täckt kostnader som inte ryms inom ramen för
bidragen.
I verksamhetsplanen för 2020 framhölls vikten av att sätta finansieringsfrågan högt på agendan,
detta för att minska föreningens sårbarhet. Under 2020 har vi eftersträvat full ekonomisk
uppfyllnadsgrad i projekten och arbetat målmedvetet för att påbörja uppbyggnaden av
organisationens ekonomiska reserv, och vi har genom gemensamma krafter lyckats med detta.
2020 års intäkter, kostnader och positiva resultat framgår av Årsbokslut 2020.

Projektfinansiering
Bidrag från ForumCiv
Intäkt:

1 312 000 kr

Period:

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

Projekt:

Forum
Seminarier och evenemang
Utbildning och fortbildning
Administration

Kommentar: Projektet har 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad under perioden. Projektet ska
slutrapporteras i sin helhet under våren 2021
Bidrag från Sida SPF
Intäkt:

1 945 000 kr

Period:

Avser 1 januari-31 december 2020 av treårigt bidrag (2020 - 2023)

Projekt:

Praktikantprogrammet

Kommentar: Projektet har 98% ekonomisk uppfyllnadsgrad. Kvarstående medel om 33 636 kr
flyttas över till kommande år. Delrapport till Sida SPF lämnas under våren 2021.
Projektet slutrapporteras i sin helhet under våren 2024.
Bidrag från Sidas Kommunikationsavdelning
Intäkt:

71 825 kr

Period:

Avtalat projekt med Kommunikationsenheten på Sida och avsåg bevakning av
utvecklings- och biståndsfrågor i Almedalen 2020

Projekt:

Almedalen

Kommentar: Projektet har 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad av den reducerade intäkten. Då den
traditionella “Almedalsveckan” ställdes in återbetalades 120 175 kr av det ursprungliga
bidraget på 192 000 kr.

Bidrag från Konung Gustav V:s 90 årsfond
Intäkt:

103 000 kr

Period:

Avser 1 januari - 31 december 2020

Projekt:

”Unga hållbarhetsledare”

Kommentar: Projektet har 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad och återrapporteras under
våren 2021

Egna intäkter
Medlemsavgifter
Intäkt:

162 865 kr

Kommentar:

Vid årets slut hade FUF 1 271 medlemmar, en ökning med 313 medlemmar

FUF-supporterskap
Intäkt

135 000 kr

Kommentar:
Övriga intäkter
Intäkt

41 081 kr

Kommentar: I denna post ingår ersättning för höga sjuklönekostnader, samt intäkter från
utrangerad teknisk utrustning

