Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
KIRUB 2019-07-01 – 2020-06-30
KIRUB fungerar som delförening i Svensk Kirurgisk Förening, med egen ekonomisk
redovisning inklusive inkomstdeklaration.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen ett kapital på 400.489,46 kr.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen en skuld efter KIRUB-dagarna 2018 i Örebro
uppgående till 40.000kr. Föreningen hade även tre fodringar som väntade efter KIRUBdagarna 2018 i Örebro. En fodring var från huvudsponsorerna som uppgick till 30.000 kr, för
KIRUBs vetenskapliga arbete fanns en fodring uppgående till 35 444 kr samt ytterligare en
efter slutregleringen av överskottet: 20594,94 kr.
Vid årsmötet 2019 beslutades om att fokus detta verksamhetsår skulle vara på att fortsätta
arbetet med att vidareutveckla KIRUBs befintliga arbetsområden samt få en långsiktig
planering med kommande KIRUBdagar.
Inkomster
Årets rörelseinkomster var totalt 304522 kr. Verksamhetsbidrag från SKF uppgick till
128.483. Fodringen från KIRUB-dagarna 2018 i Örebro utbetalades på 56 038,94 kr.
Huvudsponsorsavgift från 2018 utbetalades på 2018 samt från 2019 på 60.000. En av
huvudsponsorerna utbetalade en dubbel utbetalning för huvudsponsorsskapet för 2018 varför
yterligare 30.000 utbetalades som därmed också återbetalades. KIRUB dagarna 2020 ställdes
in på grund av den rådande situationen med corona. På grund av detta valde styrelsen att inte
debitera huvudsponsorerna för deras sponsorsskap till KIRUB och KIRUB-dagarna.
Vid bokslutet 2020-06-31 finns inga kvarstående fodringar.
Utgifter
Årets utgifter var 201072,24 . Detta bestod av kvarstående utgifter från KIRUBdagarna 2019
11.792,4 kr. Presenter föreläsare kirurgveckan 2019 blev totakt 4607,3. Utgifterna för digitala
lösningar, såsom hemsidan blev totalt 1.671,25 kr. Kostnaden för markadsföring blev totalt
12.079 kr. Det nyinstiftade priset till årets studierektor kostade 11.792,4 kr. Avtackningsgåva
till avgående ledamöter blev 602 kr. Bidrag till ST middag 2019 5.648 kr. Bidrag till
kirubdagarna 2018 utbetalades på 40.000. Konstnaderna för utbildninsginsats ”Ge kniven
vidare” var totalt 13.715 kr.
Utgifter för utökat styrelsearbete i form av möten kostade 55.800,23 kr. Resekostnader i
samband med dessa möten, nationellt och internationellt, sammanlagt 13.715 kr.
Då KIRUB-dagarna 2020 utgick uteblev de kalkylerade utgifterna kopplat till dessa dagar.
Kostnad för kontoinnehav på SEB, samt övriga utgifter däribland en återbetalning till en av
huvudsponsorerna som utbetalade en felaktig betalning blev sammanlagt 32.407,06 kr.

Resultat
Årets resultat är sammanlagt 103.450 kr. Balansen är i nuläget 503.939 kr. Total summa för
fodringar och skulder är i nuläget 0.
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