Förvaltningsberättelse för SthlmUP 2016
Ingående Balans för året 2016: 3
 945* SEK

*Utgående Balans år 2015 hade en diff på 300 SEK, detta redovisades inte under bokslutet utan korrigeras under 2016 års
bokslut.

Näringslivsutskottet:
Under Februari med 3 st inbetalningar av näringslivsutskottet från våra samarbetspartners
och mottog 15 000 SEK var av: Akademikerförbundet SSR, TXP och Vision.
Totalt:
45 000 SEK
Vidare anordnades historiens första Personalvetardag av SthlmUP under April. Den totala
kostnaden finansierades av NUs intäkter och uppgick till:
-22 021 SEK
Sedan tillkom fler intäkter i form av avtal med Bravura, Sveriges HR-förening och Lernia AB
som NU fakturerade till en summa av:
15 000 SEK
Under årets gång anordnade NU träffar tillsammans med sina samarbetspartner, där
SthlmUP stod för fika. Totala kostnaden blev:
-618 SEK
Resultatet för Näringslivsutskottet 2016 uppgick till:

37 362 SEK

Nöjesutskottet:
Vi inledde året med Åreresan, resan finansierades helt och hållet av att varje deltagare
betalade var för sig.
Personalvetardagssittningen i April gav ett positivt resultat om:

723 SEK

Pragresan resulterade i ett positivt resultat om:

352 SEK

I slutet på VT16 anordnades en examenssittning med kombinerad sommarfest, resultatet
uppgick till:
935 SEK
I oktober anordnade Nöjesutskottet SthlmUP:s Halloweenfest kostnaden blev:
-2 400 SEK
Resultatet för Nöjesutskottet 2016 uppgick till:

-390 SEK

Utbildningsutskottet:
UU/UR fick ett verksamhetsbidrag från kåren vid 2 tillfällen á 500 SEK:

1 000 SEK

Året inleddes med en workshop där UU bjöd på fika till samtliga deltagare. Detta resulterade
i en kostnad om:
-221 SEK
Under hösten har workshops och frukostmöten anordnats för utskottets engagerade.
Kostnaderna för workshops och frukostmöten har uppgått till:
-2 000 SEK

I mars månad anordnades en utbildning i samarbete med Cut-e. SthlmUP bjöd samtliga
deltagare på fika vilket resulterade i kostnader om:
-974 SEK
Resultatet för UU/UR 2016 uppgick till:

-2 195 SEK

Kommunikationsutskottet:
I och med att utskottet startades år 2016 har vi inte redovisat några utgifter för utskottet.
Utgifter för hemsidan och liknande har fallit under styrelsen år 2016.

Styrelsen:
Bidrag från P-riks (verksamhetsbidrag + grundbidrag för året 2016)

39 449 SEK

Kostnader för medlemsavgift hos P-riks 2016:

-2 000 SEK

Presenter avgående styrelse:

-2 778 SEK

Hemsidan:

-488 SEK

Kick-off för hela SthlmUP där styrelsen stod för mat och resekostnader:

-15 529 SEK

Under Personalvetardagen stod styrelsen för broschyrer och roll-up:

-1 917 SEK

Kostnad Bankkonto 2016, Nordea:

-659 SEK

SthlmUP-tröjor:

-5 597 SEK

Styrelsemöten (fika och mat):

-985 SEK

Insparken anordnades till de nya studenterna V
 T16. De totala utgifterna för insparken
uppgick till
-2 484 SEK
Insparken HT16 resulterade i en kostnad om: -5 122 SEK. Från insparkssittningen HT16 fick
ett positivt resultat om: 423 SEK. Totala resultatet blev således:
-4 701 SEK
Resultatet för styrelsen landade på:

2 121 SEK

______________________________________________________________________
Årets Resultat:
Ingående Balans:
Diff:

36 898 SEK
3 945 SEK
300 SEK

Utgående Balans 2016:

41 143 SEK

