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Ekonomisk verksamhetsberättelse 
Gen!us har under räkenskapsåret 15/16 haft ett par stora evenemang och flera små. Gen!us 
hade sitt första verksamhetsår 20150701-20160630 och eftersom att det inte fanns någon 
medlemsskapsavgift detta år och eftersom att föreningen var helt nystartad har Gen!us förlitat 
sig mycket på bidrag. Många styrelsemedlemmar lade i början av året in pengar från egen 
ficka för att kunna starta upp Gen!us. En vision för våra evenemang har vart att alla ska ha 
möjlighet att kunna komma, vilket innebär att vi har gjort vårt bästa för att skapa så billiga 
evenemang som möjligt. Vi vill tacka Lika Villkor för deras stora engagemang i vår 
ekonomiska situation och för bidragen vi har fått för att kunna arbeta mer effektiv och nå ut 
till så många medlemmar som möjligt.  

De största evenemangen under året var våra två sittningar; SittningHen, en finsittning på 
Kollektivet Kårhuset och FörtrollningHen, en temasittning på Kårhuset Kårallen. De mindre 
men mer frekventa evenemangen har inkluderat filmkvällar, diverse workshops och fika-
träffar. Utöver detta har Gen!us medverkat på mässor, föreläst och försökt synas på så många 
sätt som möjligt för att nå en bred massa.  

Gen!us omsatte 54 370 kr under räkenskapsåret 15/16. Nedan ser vi en sammanställning av de 
olika utgifterna, inkomsterna samt resultaten under året.  
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Här ser vi en sammanställning av alla våra utgifter och inkomster, fördelade bland olika 
syften.  

- Fika inkluderar allt fika vi har köpt till t.ex. genusfikorna och medlemsmötena (inte 
våra egna möten!). Totalt gick vi back med 449:- för våra fikakostnader.  

- SittningHen innefattar alla inkomster och utgifter rörande vår första sittning på 
Kårhuset Kollektivet. På den gick vi back med 14 391:-. 

- FörtrollningHen rör istället vår andra sittning på Kårhuset Kårallen. Denna gick vi 
back på med 897,45:-. 

- Filmkvällar hade vi i höstas, då vi fick ett bidrag om 4525:- från Lika Villkor att köpa 
filmlicenser för. Det blev 2557:- över från det bidraget.  

- På våra Workshops gick vi back med 1114,50:-. 
- Bidrag och föreläsningar innebär alla bidrag och stipendium vi har fått ta emot samt 

inkomster från föreläsningar vi har haft. Eftersom att vi inte har haft någon 
medlemsavgift har detta vart vår huvudsakliga inkomstkälla och vi fick totalt 24 449:-.  

- PR innefattar märken (förutom de märkena som hör till sittningar), planscher, roll-up 
etc. Här gick vi back med 732:-.  

- Administrativa utgifter är t.ex. bankkostnader och avgiften för vårt webbhotell. Detta 
blev en minus-summa på 1628,70:-.  

- Övrigt är t.ex. pengar som blev över från när de första styrelsemedlemmarna lade små 
pengar i kassalådan samt inköp av förbrukningsmaterial som inte kan passa in under 
andra kategorier. Här fick vi ut ett överskott på hela 28:-.  

Sammanlagt landar allt detta på att Gen!us under räkenskapsåret 15/16 gick plus på 
7832,35:- Dessa pengar är bokförda som ”Bokslutsverifikat” och blev överlämnade till Genius 
16/17. Detta bokförs på detta vis eftersom att balansrapporten ska hamna på 0:- då Gen!us är 
en ideell förening som inte ska gå med vinst.  

 

 

 

………………………………  ……………………………… 

Kassör Sara Solfeldt   Ordförande Linnea Björk 

 

 


