Ekonomisk berättelse för år 2007
Föreningens ekonomi befinner sig i en positiv trend sett till 2007 års verksamhet. Bokslutet
för 2007 visar att årets resultat blivit ett överskott på ca 189 000 kronor för föreningens
ordinarie verksamhet. Föreningens behållning ökar därigenom till ca 537 000 kronor.
Föreningens goda ekonomi kan härledas till ökade bidrag från Statens Folkhälsoinstitutet
(FHI) samt att föreningen har innestående pengar för arbete för det kommande året 2008.
Föreningen intäkter kan härledas till ett positivt bifall från FHI på 225 000 kr för ordinarie
verksamhet, som betalades ut 2006. Vidare har 100 000 kr erhållits för framtagandet av
utbildningsmaterialet folkhälsa är politik, vilket innefattar framtagande av boken ”folkhälsa är
politik” samt konsultersättningar för korrekturläsningar. Vidare har ett utfall på 125 000 kr
erhållits för deltagande under Almedalsveckan. I båda de nämnda fallen fullgjorde föreningen
sina åtagande på ett tillfredsställande sätt.
Framtagandet av boken Folkhälsa är politik färdigställdes inom utsatt tid och kommer att
användas som underlag för de politikerutbildningar som föreningen planerar genomföra under
2008. Almedalsveckan var återigen ett positivt utfall med fem genomförda seminarier under
fyra dagar i Visby och med praktisk hjälp av Gotlands kommun. Föreningen genomförde
dessa seminarier på ett tillfredställande sätt, trots det tuffa konkurrens som råder under
veckan, med i genomsnitt 30 deltagare per seminarium. Totalt genomfördes veckan väl inom
budget.
Föreningen mottog dessutom 250 000 kr av Statens Folkhälsoinstitut för genomförande av
politikerutbildningar under 2007. Dessa ekonomiska medel har framförallt används som
ersättning till ordförandens arbetsgivare för åtskilliga arbetstimmar och
administrationskostnader i framtagandet av boken Folkhälsa är politik.
I föreningens internationella arbete ingår bland annat utgifter för medlemskap i den globala
”nongovermental” organisationen International Union for Health Promotion and Education
(IUHPE), där föreningen representerar Sverige på initiativ av Folkhälsoinstitutet. Föreningen
har tidigare tagit initiativ till ett europeiskt utbytesprojekt Professional Exchange Program
(PEP). Då föreningens tidigare kassör varit den drivande i detta, har två nya
styrelsemedlemmar successivt lotsats in tillsammans med att tidigare kassör kvarstått som
ansvarig för IUHPE under det gånga verksamhetsåret. Föreningen har bland annat deltagit vid
IUHPE´s konferens i Vancouver under 2007. Föreningen har inte haft några sökanden på de
stipendier som föreningen erbjuder via PEP-programmet vilket naturligtvis bidragit till det
positiva resultatet i bokslutet.
I samband med föreningens årsmöte 2007 arrangerades ett, som alltid, välbesökt konferens i
riksdagshuset. Genom att inbjuda regeringsföreträdare tillsammans med representanter från
SKL nådde föreningen stor uppmärksamhet till en ringa kostnad.
Föreningen har dock ett bekymmer. Det kan framförallt härledas till att allt färre medlemmar
betalar sin medlemsavgift. Detta är ett återkommande problem för styrelsen och trenden är allt

annan än positiv. Trots upprepade påminnelser och bifogat inbetalningsblankett via
Folkhälsomagasinet nr.1 år 2007 kvarstår att föreningens medlemmar endast inkom med ca 48
000 kr. Detta är en stor minskning jämfört budget (70 000 kr) och 2006 års resultat, det kan
inte fortsätta. Det fortsätter vara varierande betalningsförmåga över åren, det är ej samma
medlemmar som upprepade tillfällen missar att betala. Enligt tidigare beslut upphör
medlemskapet efter 3 år av uteblivna medlemsavgifter.
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