Ekonomisk berättelse Piratpartiet Norrköping 2013
Budgeten antogs vid medlemsmötet 2013-03-16. Föreningen hade då tillgångar på
185 kronor och räknade med att få ca 2226 kronor från partiet centralt.
Pengarna budgeterades enligt följande:
• 250 sek – ersättning för enklare förtäring vid sociala träffar
• 100 sek – för att arrangera medlemsmöte på hösten
• 600 sek – banktjänster
• 500 sek – övrigt
= totalt 1450 kr.
•

Resterande summa – sparas till valåret

Då vi är en nybildad lokalförening är det uppenbart att vår vana att utforma en budget
inte är så stor. Exempelvis avsatte vi inga pengar till kampanjmaterial.
Våra intäkter under året har sett ut så här:
Donationer: 1 535, 90 kr.
Från partiet centralt: 2 265 + 3 868 kr. = 6 133 kr.
Summa: 7 668,90 kr.
Notering: Utbetalningen från partiet på 3 868 kr. var från överblivna medel som
allokerats till lokalföreningarna för 2013 och skedde i december. Dessa pengar har
således inte ingått i budgeten för året.
Våra utgifter har sett ut så här:
Banktjänster: 550 kr.
5 Piratpartiet t-shirt + 20 Piratpartiet-knappar: 560 kr.
Närvaro på marknad: 100 kr.
Förtäring till Anna Trobergs besök i november: 260,67 kr.
Summa: 1 470,67 kr.
Notering 1: Banktjänsterna var 50 kr. billigare än beräknat, eftersom vi inte
fakturerades för hela året då tjänsterna trädde i kraft i mitten av januari.
Notering 2: På styrelsemötet 2013-05-07 beslutades att hela summan för ”övrigt”
(500 kr.) och höstmöte (100 kr.) skulle användas till kampanjmaterial, då vi missat att
allokera pengar till detta samt då höstmötet inte beräknades belasta budgeten.
Notering 3: Vi gav ersättning till Cate Lundeqvist på 100 kr. för ingredienser till
muffins i samband med vår lyckade närvaro på lokusloppisen, trots att vi missat att
avsätta pengar till den sortens verksamhet i budgeten.
Notering 4: Hela budgeten till enklare förtäring vid sociala träffar (+10,67 kr)
användes då partiledare Anna Troberg besökte Norrköping 2013-11-13. Vid övriga
tillfällen har kostnaderna donerats av de pirater som stått för fikat.
Behållning vid årets slut: 6 198,23 kr.

