Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
KIRUB 2017-07-01 – 2018-06-31
KIRUB fungerar som delförening i Svensk Kirurgisk Förening, med egen ekonomisk
redovisning inklusive inkomstdeklaration.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen ett kapital på 478.366 kr.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen en skuld efter KIRUB-dagarna i Norrköping på
40.000kr. Föreningen hade även två fodringar som väntade efter KIRUB-dagarna i
Norrköping 2017. En från sponsorerna på 60.000kr samt ytterligare en efter slutregleringen på
76.373kr.
Vid årsmötet 2017 beslutades om att fokus detta verksamhetsår skulle vara på
marknadsföring, för att nå ut till våra medlemmar, öka vetskapen om föreningens existens och
verksamhet, samt fokus på att utöka styrelsearbetet för att främja föreningens verksamhet.
Inkomster
Årets rörelseinkomster var totalt 175.098kr. Verksamhetsbidrag från SKF uppgick till
115.098kr. Johnson & Johnson och Covidien utbetalade 30 000 kr vardera till Kirub som
huvudsponsor för Kirubdagarna i Norrköping 2017. Detta va en fodring från föregående år.
Vid bokslutet 2018-06-31 väntas fortfarande fodring från slutregleringen efter
KIRUB-dagarna i Norrköping samt ersättning till KIRUB för det vetenskapliga programmet
under dagarna. Sammanlagt är denna summa 76.373kr.
Vid bokslutet väntas även utbetalning från Huvudsponsorerna i Örebro KIRUB-dagarna 2018,
Johnason och Johnson och Covidien, vardera 30.000kr. Det väntas även fodring efter
slutregleringen av KIRUB-dagarna i Örebro.
Utgifter
Årets utgifter uppgick till 242.265 kr. Utgifter för marknadsföring utgick till 27.444kr och
utgjprdes av en ny KIRUB logga, vimplar, pennor och marerial med KIRUB-loggan för våra
medlemmar. Kostnad för mail, arbete med hemsidan och medlemsbrev till våra medlemmar
sammanlagt 7164. Då antalet medlemmar i styrelsen ökat har en kostnad för mailadresser och
googlen konton ökat. Efter förhandling med google har denna kostnd framöver dock blivit
subventionerad.
Utgifter för utökat styrelsearbete, nationellet och internationell, har utgått till sammanlagt
108.414kr. Resekostnader isamband med dessa möten, nationellt och internationellt,
sammanlagt 45216kr. En kostnad som minskat jämfört med föregående år vilket varit ett av
våra mål för detta verksamhetsår.
Utöver detta har utgifter varit för utbildning av ST-läkare men arbetet ”Ge kniven vidare”,
presenter till föreläsare, bidrag till ST-middagen under kirurgveckan, kostnad för
kontoinnehav på SEB, sammanlagt 54.027kr.

Resultat
Årets resultat innan och fodring från kirubdagarna 2017 och 2018 är sammanlagt -67167kr.
Balansen är i nuläget 411.199kr. När fodringar och skulder utbetalade beräknas
balansräkningen till 507.572 exklusive slutregleringen från Örebros KIRUB-dagar där
beräkningen ej är klar ännu.
Fordringar
-

Kirurgkliniken Norrköping, slutreglering: 76.373kr
Huvudsponring till KIRUB-dagarna Örebro 2018: 60.000kr
Slutreglering från KIRUB-dagarna Örebro 2018: ?

Skulder
- Kirub en skuld för sponsring till KIRUB-dagarna i Örebor på 40.00kr.
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