Förvaltningsberättelse KIRUB 2015-07-01 – 2016-06-30
KIRUB fungerar som delförening i Svensk Kirurgisk Förening, med egen ekonomisk redovisning
inklusive inkomstdeklaration.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen ett kapital på 159 941 kr.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen inga skulder
Inkomster
Årets rörelseinkomster var totalt 256 701 kr. Verksamhetsbidrag från SKF uppgick till 79 329 kr.
Johnson & Johnson och Covidien utbetalade 30 000 kr vardera till Kirub som huvudsponsor för
Kirubdagarna i Skövde 2015. Ersättning för vetenskapligt program, Kirubdagarna 2015: 40 000 kr.
Kirubs del av överskottet: Kirubdagarna 2015: 40 750 kr. Resia återbetalade 3833 för felaktig bokning
av hotell. Socialstyrelsen utbetalade 3000 kr som granskningsavgift. Medtronic (Covidien) betalade i
juni 2016 ut 29 789 kr som sponsorpengar för Kirubdagarna 2016. Detta var planerat att komma in i
budget under verksamhetsåret 2016/2017 och flyttas till balansen då det tillhör nästa bokföringsår.
Utgifter
Årets utgifter uppgick till 176 915 kr. Dessa utgjordes av 40 000 kr till kirurgkliniken i Växjö för
KIRUB-dagarna 2016. Resekonstnader 46 462 kr i samband med internatet, möte med SKF, möten
inför kirurgveckan samt möte med YDK i Köpenhamn. Av denna summa återbetalades 3833 kr av
Resia, se under Inkomster. Utgifter i samband med kirurgveckan 9135 kr för presenter till föreläsare
och bidrag till ST-middag. Möteskostnader för telefonmöten och internatet 17 688 kr. Omkostnader
för hemsidan 2721 kr. Kuvert och porto 629 kr. Avgift för utställning på AT-stämman 1625 kr. Avgift
Kirubdagarna 2016 för två deltagare vardera från YDK och FUNK: 15 000kr. Bankavgift/giroavgift
1210 kr. Presenter till avgående styrelse (5 pers) samt funktionärer (8 pers) vid Kirubdagarna 5445 kr.
Reseutlägg för föreläsare Kirubdagarna 2016: 7000 kr.
Resultat
KIRUBs verksamhet gav under året ett utfall på 79 786 kr när 30 000 kr som utgörs av Medtronics
(Covidien) sponsorpengar förs över till bokföringsår för 2016/2017.
Vid verksamhetsårets slut har föreningen ett kapital på 269 727 kr.
Fordringar
Johnsson & Johnsson:
 30 000 kr, sponsor KIRUB-dagarna Växjö 2016. Fakturerade via Barbara Durr, SKF. Pengarna
ska föras över till KIRUBs konto när de inkommit till SKF.
Kirurgkliniken i Växjö:
 Ersättning för vetenskapligt program för KIRUB-dagarna 2016: 40 000 kr
 Ersättning för Kirubs utlägg för reseersättning åt föreläsare: 7 000 kr
 Kirubs del av överskottet för KIRUB-dagarna 2016: ?
Skulder
 Kirub har inga skulder
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