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Förslag till budget för 2019 (tkr)

Resultaträkning Budget Budget Utfall

Not 2019 2018 2017

Intäkter 
a. ET

Prenumerationer, Sverige 1 242 245 242

Prenumerationer, övriga Norden 1 19 21 19

Prenumerationer, övriga världen 1 15 16 16

Tryckeribidrag till extranummer om löss 0 9 0

Utbytesexemplar köpta av NRM 2 16 16 16

Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 3 -14 -14 -13

Försäljning lösnummer, särtryck 1 0 1

Intäkter långhorningsnummer ET 2010:4 0 0 1

Annonser 0 0 0

279 293 282

b. Yrfän

Prenumerationer, Sverige 3 250 235 248

Prenumerationer, övriga Norden 3 3 4 3

Prenumerationer, övriga världen 3 0 0 0

Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 3 -14 -14 -13

Försäljning lösnummer, särtryck 3 3 3

Annonser 1 0 1

243 228 242

c. Övriga intäkter

Medlemsavgifter 4 16 16 16

Försäljning SEF-prylar 0 0 0

SEFs del av väktarbidrag 2016-17 5 0 0 0

SEFs del av väktarbidrag 2017-18 5 0 0 0

16 16 16

Summa intäkter 538 537 540

Kostnader
a. ET

Ersättning till redaktör, inkl sociala avgifter 6 -131 -131 -131

Tryckning och distribution exaktaprinting 7 -90 -85 -90

Tryckning och distr avs extranummer om löss 0 -41 0

Utskick postnord 7 -18 -15 -18

Utskick postnord avs extranummer om löss 0 -7 0

-239 -279 -239

b. Yrfän

Fakturering redaktör 8 -98 -96 -94

Tryckning och distribution Trydells 9 -70 -70 -68

Utskick Posten 9 -25 -29 -25

Kostnader vid gemensamma möten -6 -6 -6

-199 -201 -193

c. Gemensamma kostnader

Reklam/marknadsföring -15 -15 0

Drift och underhåll hemsida -5 -5 -4

SEF-prylar använda i marknadsföringen 10 -5 0 0

Kostnad sålda SEF-prylar 0 0 0

Avgifter styrelse mfl vid årsmöte 11 -10 -14 -10

Resekostnader styrelse mfl vid årsmöte 11 -14 -20 -14



Resekostnader styrelsemöten -5 -5 -5

Avgifter och resekostnader Bisam, FSC,mässor etc -5 -10 -4

Porto, kontorsmaterial -2 -3 -2

Avgifter bank och plusgiro -5 -3 -5

-66 -75 -44

Summa kostnader -504 -555 -476

Årets resultat 12 34 -18 64

Noter

1. 242 tkr motsvarar 692 pren à 350 kr, vilket är samma antal som utfallet 2017. Antalet nya

prenumeranter 2017 och även 2018 (mest pga "Yrfän-effekten") är så pass god att budgeterat antal

bör nås.

Betr Övriga Norden budgeteras 19 tkr vilket motsvarar 47 pren à 400 kr. Antalet pren 2017 var 

50 st. Trenden är att antalet minskar något.

Betr Utom-Norden motsvarar 16 tkr 28 pren à 550 kr. Antalet pren 2017 var 28 st.

 Beträffande rabatt vid prenumeration av båda tidskrifskrifterna, se not 3.

2. 100 ex har i många år köpts av NRM och används som utbytesobjekt. Vi antar att dessa

inköp fortsätter även 2019.

3. År 2017 hade vi 1248 svenska pren av Yrfän. För 2019 budgeterar vi samma antal, vilket

à 200 kr blir 250 tkr.

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

För prenumeranter på såväl ET som Yrfän ges rabatt med 50 kr. Under 2017 var det

536 prenumeranter som valde båda vilket à 50 kr motsvarar 26800 kr. Detta fördelas med

hälften var på ET resp Yrfän. Vi budgetar detta antal för 2019.

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

betalar ca 15 tkr/år.

5. Av det väktarbidrag på 144 tkr som erhölls 2016, varav 43 tkr kvarstod vid utgången av 2017,

bedömer vi att allt kommer att utnyttjas under 2018. Detta gäller även det tillskott på 50 tkr

som erhölls i december 2017. 

Under våren 2018 har 130 tkr beviljats SEF vilket främst kommer att tilldelas lokalföreningar. 

Möjligen kommer SEF att tillföras visst belopp men det är inget som budgeteras för 2019.

6. Ersättning till ET-redaktör antas fortlöpa utifrån nuvarande villkor. Det råder dock  osäkerhet 

om detta beroende på att ny redaktör ska tillträda hösten 2018.

7. Vi budgeterar samma som utfallet 2017, 90 tkr. Noteras att det året uppgick sidantalet till

240 sidor, vilket var 40 sidor mer än åren tidigare. Även för postnords distirbution budgeteras

samma som utfallet 2017, vilket alltså av samma skäl var något dyrare än åren innan.

8. Det avtal som skrivits med redaktören fr o m 2017 utgår från 95 tkr och med 2% ökning 

per år. För 2019 blir det 98 tkr.

9. Under 2016 o 2017 har vi tryckt 1500 ex av Yrfän per nummer, dvs det blir en viss över-

upplaga, vilken används till marknadsföring och lösnummerförsäljning. Detr finns inget som

indikerar att tryckkostnaden ska öka, men vi budgeterar 70 tkr.

Kostnaden avs postnord budgeteras till samma belopp som utfallet 2017.

10. Sedan några år har SEF kvar ett lager av T-shirts vilka var tänkta att säljas till medlemmarna.

Dock har restlagret varit svårt att bli av med och därför föreslås att i vart fall ett antal

T-shirts skänks i samband med mässor, träffar etc.



11. Det är i dagsläget  elva personer för vilka SEF står för kostnaderna (styrelse, revisorer, redak-

törer), men i de fall styrelsen inbjuder t ex en föredragshållare så står föreningen även för 

dennes resa och uppehälle. Vi budgeterar samma kostnad som utfallet vid 2017 års årsmöte 

på Gotland som pga färjekostnaden blev något kostsammare än vanligt.

12. Således budgeterad vinst på 34 tkr. Resultatet för ET budgeteras till 40 tkr (279-239),

Yrfän 44 tkr (243-199), övriga intäkter 16 tkr och gemensamma kostnader 66 tkr. 

Styrelsens förslag till årsavgiftens storlek för 2019

Styrelsen föreslår följande oförändrade årsavgifter:

a. för fullbetalande medlem kr 10

b. för junior kr 0

Styrelsens förslag till årliga prenumerationsavgifter  2019

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


