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BUDGETMOTIVERING

Verksamhetsår 2023
Budgeten 2023 har utgått från ett helt resriktionsfritt år och att verksamheten helt kommer
återhämtat sig från pandemin. Budgeten har tagit inspiration från 2022 års budget i många av
de löpande kostnaderna föreningen har. Intäktsmässigt har vi budgeterat utefter de bokförda
intäkterna 2022, med beaktande av att intresset för deltagandet på föreningens aktiviteter
sannolikt kommer svalna efter ett år utan restriktioner. För övriga kommittérelaterade
kostnader har vi också utgått från bokföringen för att ge en rättvisande bild av kommitteérs
verksamheter.

Försiktighet har iakttagits genomgående i budgeten och vi har budgeterat ett större överskott
än vanligt på grund av den nuvarande inflationen och de rådande omständigheterna, om
situationen förbättrats till höstterminens start kommer de kommitteer som är i behov få bruka
överskottet.

2023 års budget har gjort några förändringar av budgetposterna. Först har dörrintäkterna
flyttats från Klubbmästeriets budget till Föreningens intäkter, detta för att dörrintäkterna
hänför sig till ett flertal kommitteér.  Vidare har Internationella kommittens representations
budget delats upp i två poster för att ge en mer rättvisande bild av till vem/vilka kostnaderna
hänför sig till. Resebidraget går direkt till medlemmarna, medan representationen ska täcka
resekostnader för föreningens officiella representant samt gåva till värdföreningen. Dessa två
förändringar påverkar inte föreningens ekonomi i praktiken utan bara budgetens
sammansättning.

De största förändringarna i budgeten är kostnaden för inventarier som har höjts väsentligt då
det är mycket som kommer behöva ersättas på Juristernas Hus under året. Vidare har
representaionsbudgeten i Internationella kommitten samt kostnaderna för Iusbäraren i
Informations Kommitten sänkts.

Det som kan bli missvisande i budgeten är att det inte går att förutse vad föreningen får i
sponsring under året, främst från SUS, då ansökan om bidrag sker kvartalsvis. Detta syns
främst på Fadderiets budget då vi tidigt under året fick majoriteten av vårens fadderi sponsrat,
därför är höstbudgeten väsentligt mycket högre.
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