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Förslag till budget för 2022 (tkr)

Resultaträkning Budget Budget Utfall
Not 2022 2021 2020

Intäkter 
a. ET
Prenumerationer, Sverige 1 220 224 228
Prenumerationer, övriga Norden 1 12 16 14
Prenumerationer, övriga världen 1 11 13 12
Utbytesexemplar köpta av NRM 2 10 10 10
Försäljning digitalt 3 0 0 0
Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 4 −13 −14 −13
Försäljning långhornings-/lusnummer 0 0 2
Försäljning övriga lösnummer, särtryck 0 0 1
Annonser 0 0 0

240 249 254
b. Yrfän
Prenumerationer, Sverige 4 267 259 256
Prenumerationer, övriga Norden 4 2 3 3
Prenumerationer, övriga världen 4 0 0 0
Rabatter vid pren på både Yrfän och ET 4 −13 −14 −13
Försäljning lösnummer, särtryck 0 2 4
Annonser 0 0 0

256 250 250
c. Övriga intäkter
Medlemsavgifter 5 18 17 18
SEFs del av väktarbidrag 6 0 0 0

18 17 18

Summa intäkter 514 516 522

Kostnader
a. ET
Ersättning till redaktör, inkl sociala avgifter 7 −131 −131 −131
Tryckning och distribution exaktaprinting 8 −82 −88 −82
Utskick postnord 8 −23 −23 −23

−236 −242 −236
b. Yrfän
Fakturering redaktör 9 −115 −102 −106
Tryckning och distribution Trydells 10 −65 −68 −65
Utskick postnord 10 −33 −30 −33
Kostnader vid gemensamma möten −6 −6 0

−219 −206 −204
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c. Gemensamma kostnader
Reklam/marknadsföring −3 −5 0
Drift och underhåll hemsida −7 −5 −2
SEF-prylar använda i marknadsföringen 0 −5 −5
Bidrag till lokalförenings kostnad för SEF-årsmöte 11 −4 −4 0
Avgifter styrelse mfl vid årsmöte 12 −15 −15 0
Resekostnader styrelse mfl vid årsmöte 12 −16 −16 0
Kostnader styrelsemöte −5 −5 0
Resekostnader övriga möten −2 −5 0
Avgifter och resekostnader Bisam, FSC etc 13 −1 −1 −1
Avgifter och resor vid mässor −3 −5 0
Porto, kontorsmaterial, övrigt −3 −5 −1
Avgifter bank och plusgiro −5 −5 −5

−64 −76 −14

Summa kostnader −519 −524 −454

Årets resultat 14 −5 −8 68

Noter

1. Antalet svenska prenumeranter 2020 var 669 st, nu i april 2021 är prenumerantantalet 637 st.
Vi budgeterar för 630 pren 2022 vilket à 350 kr ger 220 tkr. Vi tolkar att den s k Yrfäneffekten
klingar av alltmer vilket leder till allt färre prenumerationer.

Betr Övriga Norden budgeteras 12 tkr vilket motsvarar 30 pren à 400 kr. Antalet pren 2020 var 

36 st. Trenden är även för dessa att antalet minskar.

Betr Utom-Norden motsvarar budgeterade 11 tkr 20 pren à 550 kr. Antalet pren 2020 var 23 st.

Risk för minskning även för dessa.

Av ovanstående torde framgå att en satsning på ökad marknadsföring av ET vore på sin plats.

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

2. 100 ex har i många år köpts av NRM och använts som utbytesobjekt, för vilket betalats 16 tkr. 
Fr o m 2020 har ny överenskommelse träffats om 55 ex för 10 tkr.

3. Fr o m sommaren 2021 kan ET köpas digitalt, antingen per helår, per nummer eller per artikel.
Då intresset för dessa alternativ är svår att bedöma i dagsläget införs inga (gissade) belopp i 
budgeten. Som framgår av prenumerationsavgifter nedan föreslås att priserna är i nivå med 
de för den tryckta tidskriften, även om kostnaden för tryck och distribution undviks.

4. År 2019 hade vi 1296 svenska pren av Yrfän, vilket 2020 ökade till 1327 st. För 2022 budgeterar 
vi samma antal som utfallet 2020, dvs 1327 st vilket à 200 kr blir 265 tkr.

Antalet prenumeranter från Utom-Sverige är  fortsatt få och budgeteras till 2 tkr.

För prenumeranter på såväl ET som Yrfän ges rabatt med 50 kr. Under 2020 var det

519 prenumeranter som valde båda vilket à 50 kr motsvarade ca 26 tkr. Detta fördelas med

hälften var på ET resp Yrfän. Vi budgetar samma antal för 2022.

5. Medlemsavgifter erläggs med 10 kr/medlem i resp förening. Våra medlemsföreningar 
betalade ca 18 tkr 2020 vilket också budgeteras för 2022.

6. Väktarbidrag samt projektledningsstöd har erhållits med 140 tkr 2016, 50 tkr 2017,

130 tkr 2018, 33,6 tkr 2019 samt 133 tkr 2020. I dagsläget, april 2021, finns 307 tkr kvar

av dessa pengar. 

Möjligen kommer SEF att tillföras visst belopp (administrationsersättning), men det är

inget som budgeteras för 2022



7. ET har ny redaktör fr o m 2020 vars arvode är samma som föregående redaktörs.

8. För tryckning  samt postnords distribution budgeteras samma som utfallet 2020. 3(3)

9. Nytt avtal skrevs med redaktören 2020 vilket innebär en viss kostnadsökning, 28635 kr/nr,

dvs årskostnad på ca 115 tkr,

10. För tryckning hos Trydells budgeteras ungefär samma som utfallet 2020.

Fr o m 2020 infördes en ny rutin avs efterutskick av Yrfän, nämligen att leverera de fyra
nummer som följer närmast efter betalningen. Vi släppte alltså den tidigare rutinen att betrakta 
alla prenumerationer på årsbasis. Tanken bakom detta var att dels minska vår arbetsinsats med 
att skicka ut årets redan utgivna tidningar till nya prenumeranter, dels att detta borde sänka
postnordkostnaden. 

Vi budgeterar samma kostnad som utfallet 2020.

11. Vid årsmötet 2018 framfördes förslag om att SEF borde ge ett visst bidrag för att täcka 

kostnaden för den lokal som hyrs vid dessa möten. Vid årsmötet 2019 fattades beslut om 

ett bidrag på 50 kr per deltagare, vilket vid t ex 80 deltagare blir 4 tkr.

12. 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 står föreningen även för 
dennes resa och uppehälle. Vi budgeterar samma kostnad som utfallet vid 2019 års årsmöte 
på Öland.

13. Medlemskapet i FSC avslutades under 2020.

14. Således budgeterad förlust på 5 tkr. Resultatet för ET budgeteras till 4 tkr (240-236),
Yrfän 37 tkr (256-219), övriga intäkter 18 tkr och gemensamma kostnader 64 tkr. 

Styrelsens förslag till årsavgiftens storlek för 2022

Styrelsen föreslår följande oförändrade årsavgifter:

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

Styrelsens förslag till årliga prenumerationsavgifter  2022

Styrelsen föreslår följande priser:

Entomologisk Tidskrift

a. Svenska prenumeranter oförändrat kr 350
b. Övriga Nordiska prenumeranter oförändrat kr 400
c. Utomnordiska prenumeranter oförändrat kr 550
d. Digitalt helår nytt kr 300
e. Digitalt per nr nytt kr 125
f.  Digitalt per artikel nytt kr 50

Yrfän

a. Svenska prenumeranter oförändrat kr 200
b. Övriga Nordiska prenumeranter oförändrat kr 250
c. Utomnordiska prenumeranter oförändrat kr 250

Prenumeration av såväl ET som Yrfän

Rabatt lämnas med oförändrat kr 50

Styrelsen


