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Ekonomisk berättelse, Föreningen Sveriges Skolchefer 2020 

 
Intäkter 
Föreningens intäkter har under budgetåret 2020 bestått av följande poster: 
 
� Swedbank ingående behållning: 2 575 673,03 kr (2020-01-01) 
� Medlemsavgifter: 23 000 kr (totalt 104, varav 46 betalande, resten gick utbildning) 
� Konferensavgifter och utbildningsavgifter: 651 000 kr 
� Bidrag från Skolverket: 100 000 kr 
 
Intäkter totalt: 774 000 kr 
 
 
Utgifter 
Föreningens utgifter har under budgetåret 2020 bestått av följande poster: 
 
� Föreningsadministration samt redovisningskostnader: 63 574 kr 
� Konferens och utbildningskostnader: 500 457 kr 
� Omvärldsbevakning: 45 312 kr 
� Genomarbetning av policy, webbsida för ”En rektors första hundra dagar”,  
    annonsering inför konferens: 87 500 kr  
�  Genomgång och uppdatering av hemsida, del 1: 10 938 kr 
� Övriga externa kostnader: 87 729 kr 
 
Utgifter totalt: 795 510 kr 
 
 
Utgående behållning och årets resultat 
Utgående behållning per 2020-12-31 på Swedbank är 2 379 898,03 kr. 
 
Skolchefsföreningen har genomfört ett par olika utbildningar. I och med den rådande 
pandemin var det en del aktiviteter som ställdes. En viss del av Skolchefsföreningens 
tidigare upparbetade resurser har tagits i anspråk. De aktiviteter som har kunnat 
genomföras har varit framgångsrika och kommit medlemmarna till del. Medlemsantalet 
har minskat under året från 179st till 104st. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna den ekonomiska berättelsen, samt 
att föra den utgående behållning i ny räkning. 

 
 
Trollhättan      maj 2022 

     
 

Johan Olofson, kassör 
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Ekonomisk berättelse, Föreningen Sveriges Skolchefer 2021 

 
Intäkter 
Föreningens intäkter har under budgetåret 2021 bestått av följande poster: 
 
� Swedbank ingående behållning: 2 379 898,03 kr (2021-01-01) 
� Medlemsavgifter: 36 000 kr (totalt 72 betalande) 
� Konferensavgifter och utbildningsavgifter: 549 750 kr 
� Bidrag från Skolverket och LF: 115 000 kr 
 
Intäkter totalt: 700 750 kr 
 
 
Utgifter 
Föreningens utgifter har under budgetåret 2021 bestått av följande poster: 
 
� Föreningsadministration samt redovisningskostnader: 41 200 kr 
� Konferens och utbildningskostnader: 560 991 kr 
� Omvärldsbevakning: 31 376 kr 
� R100FAS, remissutredningar: 52 640 kr  
�  Uppdatering av hemsida, del 2: 69 000 kr 
� Övriga externa kostnader: 99 881 kr 
 
Utgifter totalt: 855 088 kr 
 
 
Utgående behållning och årets resultat 
Utgående behållning per 2021-12-31 på Swedbank är 2 380 951,03 kr. 
 
Skolchefsföreningen har genomfört tre olika utbildningar. I och med den rådande 
pandemin var det en del aktiviteter som ställdes men flertalet genomfördes digitalt. De 
aktiviteter som har kunnat genomföras har varit framgångsrika och kommit 
medlemmarna till del. Medlemsantalet har minskat under året från 104st till 87st. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna den ekonomiska berättelsen, samt 
att föra den utgående behållning i ny räkning. 

 
 
Trollhättan     maj 2022 

     
 

Johan Olofson, kassör 
 
 


