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Föreningen Klimatriksdagen org. nr. 802492–7124, hemortskommun Stockholm 

Förvaltningsberättelse och årsbokslut för verksamhetsåret 2021 
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Inledning 

Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2021-

01-01 – 2021-12-31. Kommunicering av årsbokslutet sker till medlemmarna i föreningen och läggs ut 

på hemsidan. 

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

primära syfte är att påverka klimatpolitiken. År 2021 har verksamheten, liksom året dessförinnan,  

präglats av coronapandemin vilket lett till omprioriteringar och inställda publika event. Mycket 

internt arbete har bedrivits framför allt genom de klimatpolitiska utskotten, vilka arbetade med en 

uppdatering av Akutplan för klimatet (2020), liksom arbetsgrupperna som gick in i en intensiv fas 

med planering av Klimatriksdag 2022. Ett antal externa digitala seminarier och konferens 

genomfördes, liksom internutbildning och kompetenshöjning. 

Projektbidraget från Postkodstiftelsen, beviljat för perioden 2019 – 2021-06-30, avslutades och 

slutrapport lämnades in i september. Detta bidrag har huvudsakligen använts för klimatpolitisk 

påverkan, marknadsföring, kommunikation, programverksamhet samt projektsamordnare på deltid 

under första halvåret.  Ett verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket beviljades och användes till 

lönekostnader under hösten.  

Tack vare dessa ekonomiska stöd och en ökning av intäkter från medlemsavgifter, har föreningen 

kunnat genomföra planerad liksom omprioriterad verksamhet, se Verksamhetsberättelse för 2021.  

https://sign.visma.net/sv/document-check/25ea3462-8399-4b65-9ee2-0702c68b7960

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



2 

En del av intäkterna består av frivilliga bidrag som avser stöd till finansiering av Klimatriksdag 2022. 

De utgörs av sponsring från företag och organisationer och frivilliga bidrag från enskilda personer. 

Dessa medel har inte använts än utan förs över till verksamhetsåret 2022.  

Medlemmar 

Medlemsavgiften är 200 kr per år för enskilda personer, 100 kr för medlemmar med låg inkomst, och 

1 000 kr för ideella organisationer. För företag är avgiften 5 000, 10 000, eller 20 000 kr per år 

beroende på storlek. Under 2021 ökade antalet enskilda medlemmar från 350 till 385, organisations- 

och företagsmedlemmar var konstant 30.  Totalt antal medlemmar var alltså vid årsslutet 415. Vi 

uppnådde härmed årets mål på 400 medlemmar, och en ökning av intäkterna genom 

medlemsavgiften.  

 

Kommentar till den ekonomiska förvaltningen 

Bokföringen har skötts enligt kontantmetoden och med hjälp av ett digitalt redovisningsprogram 

(Visma) av föreningens bokföringsansvarig i samråd med ekonomiansvarig. Bokföringsmässigt fanns 

under första halvåret två separata projekt, ett för Postkodprojektet, och ett för föreningen i övrigt, 

detta för att underlätta budgetarbetet, liksom begärda redovisningar och rapporter till 

Postkodstiftelsen.  

Föreningen fortsätter med granskning från samma revisionsfirma som förra året (Joakim Nyman, GO 

Revision&Consulting). Förutom den auktoriserade revisorn har föreningen en förtroendevald intern 

revisor (Ole Stilborg), samma som tidigare år. 

 

Kommentarer till resultaträkningen 

Nedan ges översiktliga kommentarer. För specifika belopp hänvisas till det sammanfattande 

årsbokslutet sid 4, samt till resultat- och balansräkning från bokföringssystemet, separat bilaga.  

Totala intäkter för 2021 var 477 164 kr  

Kvarvarande bidrag från Postkodstiftelsen, 255 607 kr, kunde inte utnyttjas fullt ut, utan 6 937 kr 

betalades tillbaka. En separat reviderad redovisning och slutrapport har överlämnats till 

Postkodstiftelsen.  Föreningens intäkter utöver detta bidrag utgjordes dels av organisationsbidraget 

på 100 000 kr från Naturvårdsverket, dels inflöt som alltid medlemsavgifter, samt specifikt för detta 

verksamhetsår, insamlade medel till Klimatriksdag 2022 (sponsringsbidrag från företag och 

organisationer samt bidrag från enskilda). Medlemsavgifterna som avsåg 2022 fördes liksom samtliga 

insamlade medel och försäljning av biljetter och utställningsplatser, över till verksamhetsåret 2022 

och ingår alltså inte i årets resultat.  

Totala kostnader för 2021 var 439 890 kr 

Av de totala kostnaderna var cirka hälften verksamhetskostnader för externa och interna aktiviteter.  
De största posterna hänför sig till ett utbildningsprogram för stöd i utveckling av utskottens arbete, 
kommunikation och marknadsföring, revision och IT-tjänster. Personalkostnader för en halvtids 
projektsamordnartjänst under större delen av året utgjorde drygt den andra hälften av kostnaderna, 
och kunde finansieras tack vare projektbidraget från Postkodstiftelsen under första halvåret, samt 
organisationsbidraget från Naturvårdsverket under andra halvåret 2021. Ett bidrag på 15 000 kr från 
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en ideell organisation har på begäran återbetalats, då vi på grund av pandemirestriktionerna inte 
kunde genomföra den under våren 2021 planerade aktiviteten.  

Årets resultat var 37 274 kr  

 

Kommentarer till balansräkningen 

Klimatriksdagen har inga fasta tillgångar. Banktillgodohavanden hos Ekobanken och Nordea var vid 

årsskiftet 384 888 kr. Denna summa är det utgående saldot och utgör föreningens likviditet vid 

årsskiftet.  

Det bundna egna kapitalet 136 812 kr, består dels av tidigare års resultat, 99 538 kr, dels av årets 

rörelseresultat, 37 274 kr. 

Lönekostnader för årets sista månad plus beräknad semesterlön betecknas som upplupna kostnader 

och har förts över till 2022 tillsammans med förutbetalda intäkter.  De förutbetalda intäkterna är 

intäkter från 2021 som förs över till nästa år. Dessa består alltså huvudsakligen av insamlade medel 

till Klimatriksdag 2022 och medlemsavgifter som avser 2022, vilket kommenterats ovan.  

 

Långsiktig finansiering        

Långsiktighet i en mindre ideell organisation är, ur ekonomiskt perspektiv, att kunna planera som 
mest 2–3 år framåt. Basen i vår långsiktiga finansiering av föreningens verksamhet är 
medlemsavgifterna. Att värva nya och behålla gamla medlemmar, både enskilda samt organisationer 
och företag, är grunden för föreningens ekonomi. Med en tillräcklig volym av medlemsavgifter 
kommer vi alltid att kunna genomföra föreningens kärnverksamhet – att påverka den svenska 
klimatpolitiken.  
 
Det som varit föreningens tydligaste kännemärke - att planera och genomföra folkriksdagar för 
klimatet - är dock svårt utan stora ansträngningar för att få fram finansiering. Därför är det 
nödvändigt att söka organisations- och projektbidrag från offentliga eller privata bidragsgivare. Det 
vore önskvärt med en eller två stabila bidragsgivare över tid.  
 
I ett forskningsprojekt som nyligen har beviljats stöd från Formas inbjöds Klimatriksdagen som 
partner i egenskap av civilsamhällets representant. Projektledare är Stockholms universitet, 
Institutionen för miljövetenskap. I projektet ”Partnerskap för antropocena lösningar” ska 
Klimatriksdagen delta med en samordnare på deltid under två år med total lönekostnad på 249 000 
kr. Projektet startade i januari 2022.  
 
Samarbeten med andra forskargrupper finns också men har inte genererat ekonomiska medel. Under 
våren 2022 ämnar vi i samarbete med en eller flera partners söka medel i en kommande utlysning av 
Vinnova, som handlar om civilsamhällets roll i klimatomställningen. En ansökan om fortsatt 
organisationsbidrag är också inlämnad till Naturvårdsverket.  Besked ska komma under mars månad.  
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Årsbokslut för Klimatriksdagen verksamhetsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31 

Klimatriksdagen Org. nr 802492–7124 

RESULTATRÄKNING 2021-01-01—2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31 

 verksamhetsåret föregående år 

Föreningens intäkter   

Nettoomsättning    477 164 962 568 

Summa föreningens intäkter 477 164 962 568 

   

Föreningens kostnader   

Lönekostnader 
 

-237 768 −278 735 

Övriga externa kostnader -202 122 −605 911 

Summa föreningens kostnader 

 

-439 890 −884 646 

   

Rörelseresultat 

                    

37 274 77 922 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansiella poster 37 274 77 922 

Resultat före skatt 37 274 77 922 

Årets resultat 37 274 77 922 

   

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Omsättningstillgångar   

Kassa och bank                         384 888 410 387 

Summa kassa och bank                          384 888 410 387 

Summa omsättningstillgångar 384 888 410 387 

SUMMA TILLGÅNGAR 384 888 410 387 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Tidigare års resultat 99 538 21 616 

Årets resultat 37 274 77 922 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 136 812 99 538 

   

Kortfristiga skulder   

Övriga skulder 0 21 005 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 248 076 289 844 

Summa kortfristiga skulder 248 076 310 849 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 384 888 410 387 
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N0TER 

Redovisningsprinciper  

Årsbokslutet är upprättat enligt bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR2017:3) om årsbokslut. 

 

Stockholm 2022-01-31 

Styrelsen 

 

Jonas Bane, ordförande     Karin Wahlgren, ekonomiansvarig  

 

Torbjörn Vennström, ledamot    Karin Sundby, ledamot   

 

Inger Björk, ledamot     Roger Bydler, ledamot 

 

Göran Falemo, ledamot     Gerd Johnsson-Latham, ledamot   

 

Göran Gustafsson, ledamot     

 

Digitala signaturer på följande sidor. 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den ……….. 2022 

 

Joakim Nyman       Ole Stilborg 

Auktoriserad revisor      Förtroendevald revisor 

 

Digitala signaturer på följande sidor. 
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