
 

 

Förvaltningsberättelse för föreningen Klimatriksdagen verksamhetsåret 2017 

Klimatriksdagen är en ideell förening utan vinstmotiv med huvudsakligt syfte att påverka 

klimatpolitiken inför valet 2018 och att arrangera ett stort klimatevent, Klimatriksdag 2018 den 4 -6 

maj 2018.  

Medlemsavgiften är 200 kr för enskild, och 500 eller 1000 kr för organisation beroende på storlek. 

Vid årets slut hade 76 personer och 6 organisationer/företag betalat medlemsavgiften för 2017.  

Antal medlemmar har ökat stadigt. I skrivande stund (2018-05-24) består medlemsregistret av 220 

medlemmar, varav 11 är föreningar/företag. Av dessa hade 72 enskilda och 2 

organisationsmedlemmar betalat medlemsavgiften för 2018.  

Bokföringen har skötts av föreningens kassör Karin Wahlgren. På uppdrag av styrelsen har 

bokföringen granskats och bokslut har upprättats av Brantfalk Redovisning AB, som också fått 

uppdraget att göra inkomstdeklarationen till Skatteverket. Den valde föreningsrevisorn Ole Stilborg 

gör en föreningsrevision och upprättar en revisionsberättelse. 

Resultaträkning 

Intäkterna har bestått av medlemsavgifter, bidrag från enskilda, bidrag från organisationer, bidrag 
från företag samt tidiga deltagaranmälningar, då anmälan till Klimatriksdag 2018 öppnades i slutet av 
september 2017. Momsfria intäkter av försäljning, totalt 5 200 kr, bestod av tidig försäljning av 
utställningsplats och seminariehyra, pins, böcker. Totalt intäkter 226 330 kr. 

Utgifterna har bestått av bankavgifter, trycksaker, kommunikation- och marknadsföring samt en 

mindre post övriga kostnader. Totalt utgifter 66 902 kr. 

Föreningen anlitar både Nordea och Ekobanken. Det har visat sig inte möjligt att avveckla föreningen 

som kund hos Nordea vilket varit avsikten. En mycket stor del av intäkterna sker via swish, en service 

som Ekobanken inte ännu tillhandahåller.  

Årets resultat är 159 427 kr. 

Balansräkning 

Skuld förelåg till föregående kassör från 2015 på 5099 samt från 2016 på totalt 6227 kr. Överfördes 

till bokföringen 2018 där skulden återbetalas.  

Ingående balans 2017-01-01 var 5563 kr. Utgående balans 2017-12-31 var 164 990 kr.  

Eget kapital 2017-12-31 var 164 990 kr, och skulder var 6 227 kr. Se bilaga med resultat och 

balansräkning.  

 



Kommentar till den ekonomiska förvaltningen 

Budgeten för hela Klimatriksdag 2018 beräknades till 1,1 mkr, med målet att 500 000 kr borde samlas 

in under 2017. Trots att vi inte uppnådde det målet beslöt styrelsen ändå att gå vidare med 

planeringen av Klimatriksdag 2018. Det främsta skälet till detta var det stora och ökande stödet från 

tidiga deltagaranmälningar och enskilda personer samt några organisationer. Vi bedömde att det 

ekonomiska stödet skulle öka under 2018.  

Utfallet hittills under 2018 

En preliminär ekonomisk rapport för resultatet under perioden 2018-01-01 fram till årsmötet 2018-

06-16kommer att redovisas för årsmötet, när merparten av kostnaderna för Klimatriksdag 2018 

beräknas ha inkommit och betalats. Bokslut och revision kommer dock inte att ske förrän 

verksamhetsåret 2018 är slut. Kostnader för granskning av bokföringen och professionell revision ska 

läggas in i resterande kommande budget. Det ekonomiska resultatet för eventet Klimatriksdag 2018 

beräknas vara klart under slutet av hösten 2018 och planeras då redovisas för sponsorer, 

bidragsgivare och medlemmar via nyhetsbrev och på hemsidan.  
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