
FUF:s EKONOMISKA RAPPORT 2022

FUF har under 2022 erhållit bidrag från Sida/SPF, ForumCiv och Folke Bernadotteakademin,
dessa bidrag har finansierat huvuddelen av verksamheten. Sida/Kom har därutöver
finansierat projektbaserad verksamhet. Föreningens egeninsamlade intäkter från
medlemsavgifter och FUF-supporterskap, har använts till kostnader som inte täckts av övrig
bidragsfinansiering.

2022 har varit ett framgångsrikt år med en stark och stabil ekonomi, året avslutas med ett
positivt resultat och ett utökat eget kapital att ta med in i utmaningarnas 2023. 
2022 års intäkter, kostnader och positiva resultat framgår av Årsbokslut 2022.
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Bidrag från ForumCiv  

Intäkt 930 000 kr

Period
1 januari 2022 – 31 mars 2023 av ursprungligt treårigt bidrag (2020 –          
2023)

Projekt
Utvecklingsmagasinet
Seminarier och evenemang
Kapacitetsstärkning och utbildning

Kommentar

Projektet har 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad under perioden. 
Bidragsmedlen minskades under året med 150 000kr, med hänvisning till 
omprioriteringar inom biståndsbudgeten. I början av 2023 sade projektets 
avtal upp i sin helhet, vilket inför 2023 resulterat i ett bidragsbortfall om 
920 000 kr och 280 000 kr i ökade kostnader, vilka måste täckas av 
föreningens egna medel. Projektets slutrapportering lämnas in i slutet av 
mars 2023. 

Bidrag från Sida SPF  

Intäkt 2 100 000 kr

Period 1 januari – 31 december 2022 av treårigt bidrag (2020 - 2023) 

Projekt Praktikantprogrammet

Kommentar
Projektet har 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad. Projektet kommer att 
slutredovisas i sin helhet under våren 2024.
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Bidrag från Folke Bernadotteakademin

Intäkt 387 585 kr, vilket avser 2022 års del av totalt bidrag 1 200 000 kr

Period 1 april 2021 - 30 juni 2022

Projekt Global Peace Hub

Kommentar Projektet slutredovisades i sin helhet 30 september 2022. 

Bidrag från Folke Bernadotteakademin

Intäkt 850 000 kr 

Period 1 januari - 31 januari 2023

Verksamhets- 
bidrag

Global Peace Hub

Kommentar Projektet slutredovisas i sin helhet under våren 2023.
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Bidrag från Sidas kommunkationsavdelning  

Intäkt 220 000 kr

Period
Avtalat projekt med Kommunikationsenheten på Sida och avsåg
bevakning av utvecklings- och biståndsfrågor i Almedalen 2022

Projekt Almedalen

Kommentar
Projektet har 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad. Slutrapport för projektet 
lämnades i oktober 2022.

Egna 
intäkter

Intäkt Kommmentar

Medlems- 
avgifter

220 000 kr
FUF har vid årets slut 1 333 
medlemmar.

FUF- 
supporters 
kap

157 500 kr
FUF har vid årets slut 11 FUF- 
supportrar.

Övriga 
intäkter

47 786kr

Denna post utgör till största del 
ersättning för höga sjuklönekostnader, 
samt intäkter från utbildningstillfällen 
arrangerade av FUF´s egen personal.



Tack alla ni som har stöttat FUF:s arbete med 
att främja kunskap, debatt och engagemang 
för en rättvis och hållbar värld under 2022, 

och inte minst våra FUF-supportrar! 
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Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en 
politiskt och religiöst obunden ideell förening. 

Vårt syfte är att informera och skapa 
diskussioner om global utveckling och Sveriges 
roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt 

och engagemang för en rättvis och hållbar värld.


