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Föreningen Klimatriksdagen 

802492-7124 

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2018 

 

Inledning 

Klimatriksdagen är en ideell förening utan vinstmotiv, partipolitiskt och religiöst obunden. Dess 

huvudsakliga syfte är att påverka klimatpolitiken. Verksamhetsåret 2018 präglades av förberedelser 

för och genomförande av Klimatriksdag 2018 4-6 maj (KR18). Arbetet med att arrangera denna andra 

folkriksdag för klimatet påbörjades redan 2016 då föreningen bildades. Vid den tidpunkten fanns 

endast några tusenlappar i kassan. Tanken var att intäkterna som skulle finansiera ett så stort 

arrangemang skulle bestå av under 2017-2018 insamlade medel från enskilda bidragsgivare, från 

företag och organisationer, deltagaravgifter, regelrätta medlemsavgifter till föreningen samt av 

projektbidrag. Så blev det också, dock utan att föreningen lyckades erhålla några projektbidrag, trots 

att ett tiotal ansökningar skickades in till offentliga och privata institutioner.  

Under hösten 2018 beviljades föreningen ett projektbidrag från Postkodstiftelsen, vilket ska 

finansiera utåtriktad verksamhet, stärka den egna organisationen och stärka den samlade 

klimatrörelsen under åren 2019-2020.  

Tack vare det ekonomiska stödet och samarbetet från mer än 200  ideella organisationer, företag, 

samt ett stort antal enskilda bidragsgivare, deltagare på KR18 och medlemmar lyckades föreningen 

under verksamhetsåret 2018 genomföra inte bara en tredagars folkriksdag, utan även seminarier och 

paneldebatter på andra datum under året.  

Medlemmar 

Medlemsavgiften är 200 kr per år, och 500 kr för stödmedlem och organisationer/företag. 

Vid början av år 2018 fanns det 217 personer i medlemsregistret. De hade gått in under perioden 

2016-2018. Betalande medlemmar för 2017 var 88, och för 2018, 165 personer,  både enskilda och 

organisationsmedlemmar. Alltså en ökning av antalet betalande medlemmar. Otydligheter i 
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kommunikationen gjorde att vissa personer verkade uppfatta att de var medlemmar i föreningen 

genom att ha betalat deltagaravgiften till KR18. Till 2020 är ett av föreningens mål att fördubbla 

medlemsantalet i förhållande till 2018.  

 

Kommentar till den ekonomiska förvaltningen 

Bokföringen har skötts av föreningens ekonomiansvariga/kassör, enligt kontantmetoden. Under 

hösten har en utökad arbetsgrupp för ekonomi och administration  ägnat tid åt att köpa in 

professionella bokförings- och redovisningsprogram, lägga över den hittills förda bokföringen 2018 

till dessa program, upphandla auktoriserad revisor enligt årsmötesbeslut 2018, och effektivisera 

hanteringen av medlemsregistret. Den redovisningsfirma som gjorde bokslutet 2017 åt föreningen, 

avslutade sin verksamhet, varför ekonomigruppen med hjälp av det nya bokföringsprogrammet 

själva tagit fram det ekonomiska årsbokslutet. Detta granskas av föreningens förtroendevalde revisor 

samt av en auktoriserad revisonsfirma. Föreningen anlitar två banker, Ekobanken och Nordea. Av 

intäkterna under 2018 kom en stor del via swish, en service som ännu inte finns hos Ekobanken.  

 

Kommentarer till resultaträkningen 

Totala intäkter var 824 009 kr. 

Den största intäktsposten bestod av insamlade medel i form av  bidrag från företag, 217 650, och 

bidrag från organisationer 165 500 kr, totalt 383 150 kr. Direkta bidrag/sponsring  till arrangemanget 

från enskilda personer var 31 451 kr. 

Därefter kom deltagaravgifter, det vill säga  inbetalningar av de 591 personer som anmält sig och 

betalat till Klimatriksdag 2018, totalt 289 655 kr.  Deltagaravgifterna, som differentierades beroende 

på antal dagar och ålder, var som mest 800 kr för tre dagar, och som minst 100 kr för ungdom som 

deltog en dag. Det ansågs vara i högsta laget för vår målgrupp, men täckte ändå inte kostnaderna för 

KR18. 

På tredje plats kom de arrangemang med samarbetsorganisationer och samarrangörer, som bestod i 

att betala en del av seminariekostnaderna (del av lokal, moderator etc), utställningsplatser samt 

bokbordsplatser, totalt 76 200 kr.  

Medlemsavgifterna från både enskilda och företags/organisationsmedlemmar blev 38 550 kr varav 

merparten kom från privatpersoner.   

Totala kostnader för 2018  var 978 771 kr. 

De största kostnaderna bestod av lokalhyror och kringkostnader i form av teknik och 

konferensledning på Aula Magna och seminarierum på Stockholms Universitet, 297 098 kr. Ungefär 

lika höga blev kostnaderna för förtäring  under de tre dagarna, varav det mesta levererades av 

högskolerestaurangen, och gick på 294 911 kr (övriga externa kostnader). 

Kostnaderna för medverkande, teknik och teknikstöd i samband med invigningsgalan, blev 234 723 kr 

(övriga externa tjänster). Andra större kostnader hänförde sig till marknadsföring såsom formgivning 

och tryck av flyers, affischer, broschyrer, pins, rollups, samt annonsering i sociala och övriga medier, 

totalt 108 277 kr.  
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Årets resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader, är en förlust på 154 761. Tack 

vare en ackumulerad vinst på 158 763 kr, bestående av huvudsakligen insamlade medel, blev det ett 

plus på 4 002 kr som fördes över till 2019. En liten summa i förhållande till den stora omsättningen, 

men ändå gick allting runt tack vare att medel samlades in även under 2017, att vi fick in tidiga 

deltagaravgifter, och att stödet från omvärlden blev så stort.  

 

Kommentarer till balansräkningen 

Klimatriksdagen har inga fasta tillgångar. I slutet av december inkom det för 2019 beviljade 

projektbidraget från Postkodstiftelsen på 800 000 kr. Denna summa har bokförts som förutbetald 

intäkt och kommer att bekosta aktiviteter under 2019. Föreningen är dock även under 2019 

beroende av egna intäkter i form av framför allt medlemsavgifter, dels för att täcka 

föreningsspecifika kostnader, dels för att egen soliditet är ett krav från bidragsgivaren.  

Två sent inkomna leverantörsskulder på 5 749 kr betalades in i januari och redovisas som skuld i 

bokslutet. Föreningens tillgångar på bankkonton var vid årets slut 809 751 kr, varav 800 000 kr alltså 

hänför sig till bidraget från Postkodstiftelsen. 

 

Kommunicering av årsbokslutet 

Redovisningen kommuniceras till medlemmarna i föreningen, till bidragsgivarna, till Postkodlotteriet, 

samt läggs ut på Klimatriksdagens hemsida.  
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