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Förvaltningsberättelse ekonomi 2021

Ekonomin ger en ram och lägger en grund för Vän i Umeå som en hållbar förening och
en förening för möten mellan människor. Föreningens ekonomi och intäkter är nästan
helt kopplat  till vår överenskommelse, IOP, med Umeå kommun. Årligen finansieras,
genom detta  avtal, personal för 2,6 tjänster till en summa av 1 588 tkr för år 2020, där

Föreningens  totala intäkt för 2021 uppgår till 2296  tkr.  Föreningens största kostnad
för år 2021 är personal med 1575 tkr.  Övriga intäkter är projektbidrag och gåvor.

Övrig kostnad är 504 tkr där den största enskilda kostnaden är lokalhyra på 188 tkr.

Årets resultat blev 215 tkr, som med balanserade tillgångar från 2020 , totalt uppgår
till ingående balans 409 tkr (sparade pengar vid 2021 års slut), som blir en värdefull
grund för att utveckla och växla upp  verksamheten 2022.

I detta belopp har inte räknats med skulder och förutbetalda intäkter, främst
projektpengar  485 tkr  som vi har fått 2021, men som ska användas 2022. Den
summan uppgår till 668 tkr.  Summa tillgångar av eget kapital och skulder uppgår
enligt balansräkningen således till 1077 tkr.

Styrelsen har under året följt ekonomin noga, justerat och anpassat kostnader som
varit möjliga beroende på att föreningens medarbetare accepterat mycket flexibla
anställningar.  Eftersom det fram till december 2021 varit oklart med en fortsättning
på avtalet med Umeå kommun, valde styrelsen att spara ett större belopp till 2022.

Styrelsen har för verksamhetsår 2021 bestått av Annie Andersson, Carl Lundberg (till
okt 2021), Ulla Hjalmarsson, Safa Khalil, Nausheen Khan, Bjerre Ljungberg, Marcel
Mukdad, Staffan Norin, Lotta Nygren och Will Skaskiw.

Anställda medarbetare och adjungerade i styrelsen har varit Anna Hellgren, Alva
Kling, Åsa Norin, Elinn Bolonassos och Marzieh Tangestanigholami.

Även revisor Lara Heppenstall har varit inbjuden till dessa möten, samt fått agenda
och protokoll.
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