
SEF 2014-05-06

Förslag till budget för 2015 (tkr)

Resultaträkning Budget Budget Utfall
Not 2015 2014 2013

Intäkter 
Prenumerationer ET, Sverige 1 229 233 229
Prenumerationer ET, övriga Norden 2 19 18 19
Prenumerationer ET, övriga världen 3 18 24 18
Utbytesexemplar ET köpta av NRM 4 16 16 16
Försäljning ET lösnummer, särtryck 3 3 5
Intäkter långhorningsnummer ET 2010:4 5 0 0 5
Prenumerationer ny insektstidning 6 0 0 0
Medlemsavgifter 7 15 15 15
Försäljning SEF-prylar 5 0 5
Annonsintäkter ET 2 2 4
SEFs del av väktarbidrag 2010 0 0 114
SEFs del av väktarbidrag 2011-12 0 0 40
SEFs del av väktarbidrag 2013 8 0 0 20
SEFs del av väktarbidrag 2014 8 0 0 0
SEFs del av väktarbidrag 2015 8 20 0 0
Värdeförändring andelar Likviditetsinvest 0 0 9

327 311 499

Kostnader
Ersättning till ET-redaktör inkl sociala avgifter 9 -131 -131 -131
ET, tryckning och distribution exaktaprinting -100 -110 -93
ET, utskick Posten -16 -18 -14
Kostnad ny insektstidning 6 -100 0 0
Kommunikationsgruppen, domänkostnad 10 -17 -17 -4
Kostnad sålda SEF-prylar -5 0 -7
Avgifter styrelse mfl vid årsmöte -10 -7 -8
Resekostnader styrelse mfl vid årsmöte -15 -10 -14
Resekostnader styrelsemöten -5 -5 0
Konferensavgifter och resor konferenser -5 -5 -2
Porto, kontorsmaterial -1 -1 -1
Avgifter bank och plusgiro -3 -2 -3
Oförutsett -5 -5 0

-413 -311 -277

Resultat 11 -86 0 222

Noter

1. 229 tkr motsvarar 653 pren à 350 kr. För 2013 har vi haft 653 pren. 

2. 19 tkr motsvarar 51 pren à snittpris på 380 kr. Antalet pren 2013 var 51 st.

3. 18 tkr motsvarar 34 pren à 550 kr. Antalet pren 2013 var 34 st.

4. 100 ex har i många år köpts av NRM och används som utbytesobjekt. Vi antar att dessa 
inköp fortsätter även 2015.



5. Försäljningen av långhorningsnumret ET 2010:4 fortsätter, men för 2015 torde försäljningen 
helt ha avklingat.

6. Som komplement till ET planeras en ny och lättare insektstidskrift att börja utges. Under 
2014 bör kalkyler avs t ex kostnader för redaktör, tryck, distribution mm kunna göras, lik-
som beräkning av tänkt prenumerationspris. Under 2015 bör i vart fall ett "provnummer" 
kunna vara klart som i rätt stort antal ska skickas ut till möjliga prenumeranter. Vi avsät-
ter 100 tkr i budgeten för 2015 och räknar med att detta ska räcka till en satsning som i
vart fall ska klargöra om det kan finnas en marknad för tidskriften. Ett syfte med satsningen
är också att antalet ET-prenumeranter ska öka. Det är också troligt att "någon annan" skulle
ha intresse av att utge en lättare insektstidskrift, vilket i så fall vore negativt för SEF och ET.

7. Medlemsavgifter erläggs med 10 kr/medlem i resp förening. Våra medlemsföreningar beta-
lade för 2013 14 970 kr.

8. Väkteribidrag ska sökas, varav SEFs andel beräknas till 20 000 kr.

9. Ersättning till redaktör antas fortlöpa utifrån nuvarande villkor.

10. Kommunikationsgruppens arbete med att utveckla Sefs hemsida bedöms fortgå, men även 
andra uppgifter lär tillkomma, Vad detta kommer att innebära i kostnadsväg är oklart, men 
vi väljer att budgetera samma belopp som för 2014. 

11 Således negativt resultat, -86 tkr. Detta betingas alltså enbart av den initialkostnad som 
satsningen på en ny lättare insektstidskrift innebär. 

Styrelsens förslag till årsavgiftens storlek för 2015

Styrelsen föreslår följande oförändrade årsavgifter:

a. för fullbetalande medlem kr 10
b. för junior kr 0

Styrelsens förslag till prenumerationsavgifter för Entomologisk Tidskrift 2015

Styrelsen föreslår följande oförändrade priser:

a. Svenska prenumeranter kr 350
b. Nordiska prenumeranter kr 400
c. Utomnordiska prenumeranter kr 550
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