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Förslag till budget för 2018 (tkr)

Resultaträkning Budget Budget Utfall

Not 2018 2017 2016

Intäkter 
a. ET

Prenumerationer, Sverige 1 245 236 243

Prenumerationer, övriga Norden 2 21 20 21

Prenumerationer, övriga världen 3 16 17 16

Tryckeribidrag till extranummer om löss 4 9 0 0

Utbytesexemplar köpta av NRM 5 16 16 16

Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 6 -14 -13 -14

Försäljning lösnummer, särtryck 0 0 1

Intäkter långhorningsnummer ET 2010:4 0 0 3

Annonser 0 0 0

293 276 286

b. Yrfän

Prenumerationer, Sverige 6 235 220 253

Prenumerationer, övriga Norden 6 4 1 4

Prenumerationer, övriga världen 6 0 0 0

Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 6 -14 -13 -14

Försäljning lösnummer, särtryck 7 3 0 4

Annonser 0 0 1

228 208 248

c. Övriga intäkter

Medlemsavgifter 8 16 15 16

Försäljning SEF-prylar 0 0 0

SEFs del av väktarbidrag 2012-15 9 0 0 1

SEFs del av väktarbidrag 2016-17 9 0 0 0

16 15 17

Summa intäkter 537 499 551

Kostnader
a. ET

Ersättning till redaktör, inkl sociala avgifter 10 -131 -131 -131

Tryckning och distribution exaktaprinting 11 -85 -90 -81

Tryckning och distr avs extranummer om löss 12 -41 0 0

Utskick postnord 11 -15 -17 -11

Utskick postnord avs extranummer om löss 12 -7 0 0

Avgift PRV 0 0 -1

-279 -238 -224

b. Yrfän

Fakturering redaktör 13 -96 -70 -70

Tryckning och distribution Trydells 14 -70 -64 -66

Tryckning Mediakontoret 0 0 -3

Utskick Posten 14 -29 -20 -29

Folder 0 0 -4

Kostnader vid gemensamma möten -6 -6 -4

Avgift PRV 0 0 -1

-201 -160 -177

c. Gemensamma kostnader

Reklam/marknadsföring -15 -15 0

Drift och underhåll hemsida -5 -5 -4

Kostnad sålda SEF-prylar 0 0 0

Avgifter styrelse mfl vid årsmöte 15 -14 -12 -18

Resekostnader styrelse mfl vid årsmöte 15 -20 -20 -12

Resekostnader styrelsemöten -5 -5 0

Avgifter och resekostnader Bisam, FSC,mässor etc -10 -13 -6



Porto, kontorsmaterial -3 -2 -3

Avgifter bank och plusgiro -3 -5 -3

Oförutsett 0 -5 0

-75 -82 -46

Summa kostnader -555 -480 -447

Resultat 16 -18 19 104

Noter

1. 245 tkr motsvarar 700 pren à 350 kr. För 2016 har vi haft 693 pren. Under 2015 tom maj 

217 har 210 nya prenumeranter tillkommit, vilket i huvudsak betingas av den nya tidskrif-

ten Yrfän. Vi har dock noterat att ett antal prenumeranter i samband därmed har slutat 

med ET.  I juni 2017 har vi 717 prenumeranter av ET varför vi bedömer att 700 är en rimlig 

siffra för 2018.  Beträffande rabatt vid prenumeration av båda tidskrifskrifterna, se not 6.

2. 21 tkr motsvarar 52 pren à 400 kr. Antalet pren 2016 var 52 st.

3. 16 tkr motsvarar 29 pren à 550 kr. Antalet pren 2016 var 29 st.

4. Ett antal experter på djurlöss har arbetat fram ett material motsvarande ca 130 ET-sidor som

man gärna vill ha publicerat i ET. Arbetet omfattar samtliga djurlöss i ordningen Phthiraptera som 

påträffats i Sverige, 332 st. Då det är ett stort sidantal är det logiskt att det publiceras i en separat ET. 

Språket är engelska, vilket förväntas leda till viss försäljning utomlands. Författarna kan bidra med

9 tkr i bidrag till kostnaden.

I skrivande stund är det oklart om detta extra ET-nummer kommer att utges under 2017 eller 2018,

men det troliga är 2018. Materialet ska t ex granskas av expertis vilket inte är helt enkelt att

hitta då insektsgruppen är föga utforskad även internationellt.

5. 100 ex har i många år köpts av NRM och används som utbytesobjekt. Vi antar att 

dessa inköp fortsätter även 2018.

6. År 2016 hade vi 1262 svenska pren av Yrfän. I april 2017 har vi efter att ha skickat ut ca 400 

påminnelser en känsla av att ev inte nå upp till denna siffra för 2017. Vi budgeterar

därför något försiktigt till 1175 pren för 2018 vilket à 200 kr blir 235 tkr

Antalet prenumeranter från "Utom Sverige" är få och budgeteras till 4 tkr.

För prenumeranter på såväl ET som Yrfän ges en rabatt med 50 kr. Under 2016 var det

550 prenumeranter som valde båda vilket à 50 kr motsvarar 27500 kr. Detta fördelas med

hälften var på ET resp Yrfän.

7. Lösnummerförsäljningen av Yrfän tror vi kan ge viss intäkt, lågt beräknat till 3 tkr. Vi har satt

priset till 25 kr/nr, dvs hälften av prenumerationspriset. 

8. Medlemsavgifter erläggs med 10 kr/medlem i resp förening. Våra medlemsföreningar 

betalar ca 15 tkr/år.

9. Av de väkteribidrag som erhållits 2019 och 2011 har allt utfördelats på lokalföre-

ningar, tillförts SEF eller använts till kostnader för väkteriet under åren 2012-2016.

Under 2016 har väkteribidrag på 144 tkr erhållits, vilket delvis har fördelats till

lokalföreningar samt använts till utlägg under 2016. Resterande belopp kommer att

 redovisas till lokalföreningar, SEF samt utlägg under 2017.

Inget väkteribidrag erhölls 2017 och inget budgeteras heller för 2018.

10. Ersättning till ET-redaktören antas fortlöpa utifrån nuvarande villkor. 

11. Beträffande tryckkostnaden hos exaktaprinting  samt postnords distribitution budge-

terar vi något högre än utfallet 2016 (men lägre än budgeten 2017). 

12. Det extra ET-numret om djurlöss får ett större sidantal än de normala ET som utges. Tryck-

kostnaden blir dock lägre per sida ju flera sidor numret omfattar. Vi har utifrån detta be-

dömt kostnaden till 41 tkr. Även postnords distribution av detta ET-nummer blir något högre

än de ordinarie numren, pga högre vikt. Vi budgeterar 7 tkr.

13 Avtal gällande fr o m 2017 har skrivits med redaktören och kostnaden uppgår till



95 tkr för 2017. För 2018 tillkommer indexhöjning  på ca 2 %, dvs kostnaden

blir 96 tkr.

14. Under 2016 har vi tryckt 1500 ex av Yrfän, dvs det blir en viss överupplaga, vilken

används till marknadsföring samt lösnummerförsäljning. Det finns inget som indikerar

att tryckkostnaden ska öka, men vi budgeterar 70 tkr.

Portokostnaden budgeteras till samma belopp som utfallet 2016.

15. SEF:s senaste resereglemente fstställdes på årsmötet 2010. Vi har i styrelsen disku-

terat om detta reglemente möjligen bör revideras och orsaken till detta är det ökade

antalet personer som numera är engagerade i SEFs verksamhet, främst i Kommunika-

tions- och Yrfängrupperna. Styrelsen har  dock inte föreslagit någon ändring, förutom 

att även redaktören för Yrfän ska ingå; redaktören för ET är sedan tidigare inkluderad. 

Denna "givna" förändring gör att styrelsen anser att frågan inte behöver tas upp på ett års-

möte.

De elva personer för vilka SEF står för kostnaderna och om vi antar att samtliga med-

verkar blir det ca 14 tkr i uppehälle och ca 20 tkr i resa. Vanligen brukar dock 

någon/några inte kunna delta på mötet så ev finns viss marginal.

16. Således budgeterad förlust på 18 tkr. Resultatet för ET budgeteras till 14 tkr (293-279) samt 

Yrfän 27 tkr (228-201), övriga intäkter 16 tkr och gemensamma kostnader 75 tkr. Då

har alltså ínget väkteribidrag budgeterats.

Styrelsens förslag till årsavgiftens storlek för 2018

Styrelsen föreslår följande oförändrade årsavgifter:

a. för fullbetalande medlem kr 10

b. för junior kr 0

Styrelsens förslag till årliga prenumerationsavgifter  2018

Mot bakgrund av att förlust budgeteras för 2018 kan det ev finnas skäl för att höja prenumerationsavgif-

terna något, men då förlusten betingas av extranumret av ET (dvs en engångskostnad), föreslår styrel-

sen följande oförändrade priser:

Entomologisk Tidskrift

a. Svenska prenumeranter kr 350

b. Övriga Nordiska prenumeranter kr 400

c. Utomnordiska prenumeranter kr 550

Yrfän

a. Svenska prenumeranter kr 200

b. Övriga Nordiska prenumeranter kr 250

c. Utomnordiska prenumeranter kr 250

Prenumeration av såväl ET som Yrfän

Rabatt lämnas med kr 50

Styrelsen


