
Budget 2021 (uppdaterad 2020-02-12) 

 

Kommentarer till budgeten 
Om resultatet 
I och med flytten till Borgarparken så steg även våra hyreskostnader rejält, men vi minskade 
också våra kostnader för uppvärming och el (ingår numera i våra hyreskostnader). 

Intäkter  

medlemsavgifter: 60000 

medlemsavgifter tidigare år: 0 

bidrag Kommun/Landsting/Stat/Scouterna 100000 

Övriga bidrag -18000 

Ränta 2000 

  

Totala intäkter 144000 

  

  

Utgifter  

Kårgemensamma aktiviteter 22000 

Kårstämma 0 

Kurser 7000 

Gåvor 1500 

Scoutvaror och kårtröjor 2000 

rekytering 1000 

avdelningsverksamhet 20000 

Utmanarna projekt 44000 

ledaraktivitet 15000 

Hyror 102000 

Inventarier och lägerutrustning 6000 

Fix Borgarparken 10000 

Expeditionskostnader 6000 

  

Totala utgifter 236500 

  

Totalt resultat: -92500 



Vi håller fortfarande på att lära oss hur ekonomin påverkas av den nya lokalen, våra bidrag 
från kommunen förändras också iochmed flytten. 
Långsiktigt hoppas vi kunna lägga en budget i balans. 
I år har covid19 ställt till det, vi fick 60000 kronor i bidrag förra året som vi inte kunde 
använda. Dessa måste vi antingen använda eller betala tillbaka i år. 
Räknar man bort dessa pengar från resultatet, så är det planerat att vi går back 32500 
kronor, vilket är ungefär i samma storlek som vi budgeterade för 2020. 
 
Övriga bidrag 
Här hittar vi bidrag från stiftelser när vi sökt bidrag till utmanarnas projekt, till sommarläger 
och de bidrag från personer som skänker pengar till scoutkåren. 
Eftersom vi fick 60000 kronor i bidrag förra året som vi inte kunde använda och en stor del 
av dessa bidrag antagligen måste betalas tillbaka, är denna posten negativ. 
Vi räknar med att vi kommer behöva betala tillbaka 30000 kronor. 
 
Kårgemensamma aktiviteter 
Till kårgemensamma aktiviteter räknas saker som hela kåren gör tillsammans, som vårläger, 
sommarläger, höstläger. 
 
Avdelningsverksamhet 
Avdelningsverksamhet är de saker vi gör på scoutmötena i veckan. 
 
Utmanarna projekt 
Utmanarna gör större projekt under sommaren, de senaste åren har de t.ex åkt till Polen och 
tågluffat. Utmanarna har samlat in pengar själva t.ex genom att sälja korv. De hjälper också 
till på spårarna och upptäckarna, för detta får de ett litet bidrag. 
Många av bidragen som vi får under övriga bidrag går också till utmanarna. 
Bidragen som vi fick från föregående är för att utmanarna ska kunna åka utomlands. 
 
Fix borgarparken 
I vårt kontrakt med kommunen står det att vi ska hålla ordning i trädgården. 
Det som hamnar på denna punkten är t.ex mat när vi fixar i trädgården och annat material 
som behövs för att göra borgarparken mer scoutvänlig. 
 
Expeditionskostnader 
Här kommer bankavgifter, vårt bokföringsprogram, köpa frimärken, försäkring etc. 
 


