
SEF 2016-04-13

Förslag till budget för 2017 (tkr)

Resultaträkning Budget Budget Utfall

Not 2017 2016 2015

Intäkter 
a. ET

Prenumerationer, Sverige 1 236 226 223

Prenumerationer, övriga Norden 2 20 20 20

Prenumerationer, övriga världen 3 17 16 17

Utbytesexemplar köpta av NRM 4 16 16 16

Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 5 -13 0 0

Försäljning lösnummer, särtryck 0 0 1

Intäkter långhorningsnummer ET 2010:4 0 0 1

Annonser 0 0 0

276 278 278

b. Yrfän

Prenumerationer, Sverige 5 220 240 93

Prenumerationer, övriga Norden 1 0 1

Prenumerationer, övriga världen 0 0 0

Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 5 -13 -24 0

Försäljning lösnummer, särtryck 0 0 1

Annonser 0 10 0

208 226 95

c. Övriga intäkter

Medlemsavgifter 6 15 15 17

Försäljning SEF-prylar 0 5 0

SEFs del av väktarbidrag 2013 7 0 0 0

SEFs del av väktarbidrag 2014 7 0 0 0

SEFs del av väktarbidrag 2015 7 0 0 0

SEFs del av väktarbidrag 2016 7 0 0 0

SEFs del av väktarbidrag 2017 7 0 0 0

Värdeförändring andelar Likviditetsinvest 0 4 -2

15 24 15

Summa intäkter 499 528 388

Kostnader
a. ET

Ersättning till redaktör, inkl sociala avgifter 8 -131 -131 -131

Tryckning och distribution exaktaprinting 8 -90 -90 -84

Utskick Posten 8 -17 -15 -13

-238 -236 -228

b. Yrfän

Fakturering redaktör 9 -75 -66 -115

Tryckning och distribution 10 -64 -52 -71

Utskick Posten 10 -20 -20 -19

Kostnader vid gemensamma möten -6 -32 0

Övrigt 0 0 -5

-165 -170 -210



c. Gemensamma kostnader

Reklam/marknadsföring 11 -15 -10 0

Drift och underhåll hemsida -5 -5 -4

Kostnad sålda SEF-prylar 0 -5 0

Avgifter styrelse mfl vid årsmöte 12 -12 -10 -9

Resekostnader styrelse mfl vid årsmöte 12 -20 -15 -10

Resekostnader styrelsemöten -5 -5 0

Avgifter och resekostnader Bisam, FSC mfl -13 -5 -13

Porto, kontorsmaterial -2 -2 -1

Avgifter bank och plusgiro -5 -3 -5

Oförutsett -5 -5 0

-82 -65 -42

Summa kostnader -485 -471 -480

Resultat 12 14 57 -92

Noter

1. 236 tkr motsvarar 675 pren à 350 kr. För 2015 har vi haft 636 pren. Under 2015 och 2016

(t o m mars) har 116 nya prenumeranter tillkommit, vilket i huvudsak torde bero på den

nya tidskriften Yrfän. Vi antar dock att ett visst antal i samband därmed slutar med ET och 

att totalt 675 prenumererar på ET. Beträffande rabatt vid prenumeration av båda tidskrif-

terna, se not 5.

2. 20 tkr motsvarar 50 pren à 400 kr. Antalet pren 2015 var 52 st.

3. 17 tkr motsvarar 30 pren à 550 kr. Antalet pren 2015 var 30 st.

4. 100 ex har i många år köpts av NRM och används som utbytesobjekt. Vi antar att 

dessa inköp fortsätter även 2017.

5. I mars 2016 finns ca 1200 prenumeranter i registret varav ca 950 har betalat avgiften för

2016. Med tillägg för nya prenumeranter och avdrag för sådana som inte vill fortsätta

prenumerera bedömer vi att 1100 prenumeranter för 2017 inte bör vara en överskattning.

1100 pren à 200 kr blir 220 tkr. För prenumeranter på såväl Yrfän som ET ges ett

lägre pris (rabatt) med 50 kr x 500 pren = 25 tkr. Fram till mars 2016 har 413 st valt att 

prenumerera på båda tidskrifterna. Rabatten fördelas med hälften vardera på ET och

Yrfän.

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

betalar ca 15 tkr/år.

7. Av de väkteribidrag som erhållits 2010 och 2011 har allt utom 31 tkr  utfördelats på 

lokalföreningar, tillförts Sef eller använts till kostnader för väkteriet under åren 

2010-2014. De 31 tkr som kvarstod 2014-12-31 kvarstår 2015-12-31 och kommer att

redovisas under 2016.

Det kan nämnas att väkteribidrag på 144 tkr erhållits för 2016. Redovisning gentemot

väktare kommer rimligen att ske under 2016. Utfallet av detta bidrag ligger troligen

till grund för ev nytt bidrag för 2017, vilket dock inte budgeteras för.

8. Ersättning till ET-redaktör antas fortlöpa utifrån nuvarande villkor. Även tryckkostnaden 

antas oförändrad medan portokostnaden antas öka något pga flera prenumeranter.



9. Redaktören fakturerar enligt avtal 17,5 tkr/nr, dvs 75 tkr/år fr o m 2016. Samma kost- 

nad budgeteras för 2017.

10. Tryckkostnaden har hittills varit ca 16 tkr/nr vilket x 4 = 64 tkr och då trycks 1500 ex.  

Överupplagan används vid marknadsföring samt för att täcka senare prenumerationer

under året.

Portokostnaden uppgår till drygt 4 tkr/nr vid en upplaga på 1100 st, för 4 nr alltså

16 tkr men med tillägg för senare utskick budgeteras 20 tkr.

11. Vi räknar med mera marknadsföringsinsatser, t ex deltagande vid mässor, annon-

sering på web eller i tidskrifter, skapande av reklamfolder mm.

12. Något högre kostnader budgeteras jämfört med tidigare år vilket betingas av att flera

personer numera är involverade i SEFs verksamhet, tex kommunikationsgrupp och

Yrfängrupp. Samtliga bedöms ska ha möjlighet att medverka vid årsmötena.

13. Således budgeterad vinst 14 tkr. Resultatet för ET budgeteras till 38 tkr (276-238) samt 

Yrfän 43 tkr (208-165), övriga intäkter 15 tkr och gemensamma kostnader 82 tkr. Då

har alltså ínget väkteribidrag budgeterats.

Styrelsens förslag till årsavgiftens storlek för 2017

Styrelsen föreslår följande oförändrade årsavgifter:

a. för fullbetalande medlem kr 10

b. för junior kr 0

Styrelsens förslag till årliga prenumerationsavgifter  2017

Styrelsen föreslår 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


