
Ekonomisk rapport 2021 
Bidrag från ForumCiv och Sida/SPF har under året finansierat huvuddelen av 
verksamheten. Bidrag från Folke Bernadotteakademin och Sida/Kom har därutöver 
finansierat projektbaserad verksamhet. Föreningens egeninsamlade medel, såsom 
medlemsintäkter och FUF-supporterskap, har använts till kostnader som inte täckts av 
övrig bidragsfinansiering. 

Föreningens framtida finansiering och ekonomiska trygghet har under året ständigt varit 
på agendan, detta mycket på grund av Praktikantprogrammets ovissa framtid. Ett stort 
arbete har under året lagts ner på att söka framhäva viktigheten i dess fortlevnad, vilken i 
skrivande stund fortfarande är oklar.  

För att attrahera flera FUF-supportrar har en arbetsgrupp påbörjat en vidareutveckling av 
det nuvarande FUF-supporterskapet. Detta arbete kommer att fortsätta under 
kommande år. 

Styrelsen har under året beslutat om en ny policy för det egna kapitalet. En tydligare 
fördelning av det egna kapitalet har därmed genomförts. Trygghetsfonden har 
ändamålsbestämts till att eftersträva ett kapital med syfte att kunna täcka personalens 
lönekostnader i tre månader och hyreskostnader i fem månader. Då en deposition 
omfattande hyreskostnaden redan finns hos hyresvärden, ska fondens kapital omfatta 
lönekostnaderna. Verksamhetsfondens bestämda ändamål är att vara en flexibel          
buffert som ska ge föreningen en rimlig rörelsefrihet för bland annat oförutsedda utgifter. 
Fonden bör uppgå till minst 100 000 kr. 
 
Vi avslutar ytterligare ett år med positivt resultat och ser fram emot ett spännande 2022. 

2021 års intäkter, kostnader och positiva resultat framgår av Årsbokslut 2021. 

 

Projektfinansiering 

Bidrag från ForumCiv 

Intäkt: 1 000 000 kr 

Period: Avser 1 januari-31 december 2021 av treårigt bidrag (2021 - 2023) 

Projekt: Utvecklingsmagasinet 
Seminarier och evenemang 
Kapacitetsstärkning och utbildning 

Kommentar: Projektet har 95% ekonomisk uppfyllnadsgrad under perioden, efter dialog 
med finansiär beslutades att den externa utvärderingen om 50 tkr flyttas till 
kommande år. Projektet slutrapporteras i sin helhet under våren 2024. 

 

Bidrag från Sida SPF 

Intäkt: 2 040 000 kr  

Period: Avser 1 januari-31 december 2021 av treårigt bidrag (2020 - 2023)  

Projekt: Praktikantprogrammet 
 



Kommentar: Projektet har 98% ekonomisk uppfyllnadsgrad. Under pandemin har 
 projektets fysiska aktiviteter, såsom kurser och mässor uteblivit. 
 Kvarstående medel om 121 400 kr flyttas, efter dialog med finansiär till 
 kommande år. Projektet slutrapporteras i sin helhet under våren 2024. 

 

Bidrag från Folke Bernadotteakademin  

Intäkt: 1 200 000 kr  

Period: Avser 1 april 2021 - 30 juni 2022 

Projekt: Global Peace Hub 

Kommentar: Projektet är pågående, en delrapport lämnades in i augusti 2021. Projektet  
 slutrapporteras i sin helhet under hösten 2022. 

 

Bidrag från Sidas Kommunikationsavdelning 

Intäkt: 28 000 kr 

Period: Avtalat projekt med Kommunikationsenheten på Sida och avsåg bevakning 
av utvecklings- och biståndsfrågor i Almedalen 2021 

Projekt: Almedalen 

Kommentar: Projektet har 96% ekonomisk uppfyllnadsgrad. Årets projekt har på grund av 
pandemin haft färre deltagare än vad som planerats för. Kvarstående medel 
om 2 460 kr har återbetalats till Sida. Slutrapport lämnades i november 2021. 

 

Egna intäkter 

Medlemsavgifter 

Intäkt: 208 909 kr 

Kommentar: Vid årets slut har FUF 1 408 medlemmar, en ökning sedan föregående år    
med 137 medlemmar 

 

FUF-supporterskap 

Intäkt 150 000 kr 

Kommentar: Antalet FUF-supportrar vid årets slut landar på 10, vi når inte riktigt upp till 
det budgeterade målet om 11 supportrar. 

 

Övriga intäkter 

Intäkt 58 553kr 

Kommentar: Denna post utgör till största del ersättning för höga sjuklönekostnader, samt 
intäkter från utrangerad teknisk utrustning. 
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