
Budgetförslag 2023 
Västra Frilansklubben 
857204-9917 
 

 
Kapital 85 840 kr 
 
Intäkter 
Medlemsavgifter 10 kr per medlem/månad 

Totalt 26 040 kr 
 
Utgifter 
Styrelsearvoden 25 000 
Arvode ombud Frilans Riks årsmöte 5 000 
Soc avgifter 9000 
 
Aktiviteter (inklusive eventuell Frilansdagen) 35 000  
 
Litteraturhuset 1 000 
 
Bankkostnader 1 400 
 
Datakommunikation/webbsida 1 700 
 
Styrelsemöten 1 600 
 
Revisor 1 300 
 
Årsmöte 2 800 
 
Totalt 83 800 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
Förklaring till budgetposter i budgetförslag ett och två 

 
Kapital 
Pengar som finns kvar på banken efter räkenskapsår 2022. 
 
Medlemsavgifter  
Baserat på 217 medlemmar och sänkt avgift till 10 kr/månad per 

medlem. 

Sänkt avgift förordas då föreningen på grund av pandemi och andra skäl 

inte har haft regelbundna aktiviteter de senaste åren, och därför har ett 

överskott i kassan.  

(Vid behov kan förslag läggas vid nästa årsmöte att avgiften höjs till den 

tidigare summan 22 kr, om föreningen då återigen har regelbunden 

verksamhet. Föreningen kan också söka bidrag för aktiviteter från Frilans 

Riks.) 

 

Styrelsearvoden (a-skatt)  

Baserat på att vi behåller styrelsearvode på 200 kr/tim samt 8 timmars 

karens.  

Arvode ombud Frilans Riks årsmöte (a-skatt) 
200 kr x 5 timmar per person. 5 personer/ombud. 
 
Aktiviteter 
Arvoden, resor, fika, eventuell lokalhyra, Frilansdagen. 
 
Litteraturhuset 
Prenumeration/hyra av Litteraturhuset i Göteborg. 
 
Bankkostnader 
Kostnad för banktjänster. 
 
Datakommunikation/webbsida 
Kostnad för webbsida. 
 
Styrelsemöten 
Kostnader, till exempel mat och fika, i samband med möten. Ej arvoden. 
Baserat på 8 fysiska möten x 200 kr. 

 

 



Bilaga 2 

2023 års utgifter överskrider de beräknade inkomsterna, eftersom 

föreningen har ett stort överskott. 

Överskottet beror på att vi under flera år haft få eller inga aktiviteter, på 

grund av bland annat pandemirestriktioner. Pengarna bör dock komma 

medlemmarna till del, varför de kan portioneras ut under 2023 och 

eventuellt följande år. 

Bilaga 3 

I det fall att årsmötet inte kan välja en ny styrelse förordas ytterligare 

sänkt medlemsavgift. Om så inträffar får en ny budget antas i samband 

med ett eventuellt senare extrainsatt årsmöte. 

 

 


