Förvaltningsberättelse KIRUB 2014-07-01 – 2015-06-30
KIRUB fungerar som delförening i Svensk Kirurgisk Förening, med egen ekonomisk
redovisning inklusive inkomstdeklaration.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen ett kapital på 239 706 kr.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen inga skulder
Inkomster
Årets rörelseinkomster var totalt 154 557 kr. Av dessa var 10 000 kr prispengar för årets
utbildningsinsats 2014. Verksamhetsbidrag från SKF uteblev helt på grund av konkurs av
Congrex, som hyrts in för att anordna Kirurgveckan i Uppsala 2013. Johnson & Johnson och
Covidien utbetalade 30 000 kr vardera till Kirub som huvudsponsor för Kirubdagarna i
Södertälje 2014, varav Covidiens bidrag utgjordes av 15 000 kr vardera i sponsring och avgift
för workshop. Hela summan från Covidien vidarebefodrades till kirurgkliniken i Södertälje
enligt överenskommelse. 6056 kr återbetalades från Framtidens Specialistläkare som
ersättning för reseutlägg för paneldeltagare. Initialt utbetalades 78 501 kr till Kirub som
överskott från Kirubdagarna i Södertälje, detta visade sig felaktigt pga förbisedd faktura
varför detta återbetalades förutom Kirubs del av det rätta överskottet på 12 860 kr.
Utgifter
Årets utgifter uppgick till 234 322 kr. Dessa utgjordes av 40 000 kr till kirurgkliniken i
Skövde för KIRUB-dagarna 2015. Resekonstnader 44 487 kr i samband med internatet, möte
med SKF, möte i Köpenhamn och UEMS-möte i Berlin (6056 kr återbetalades senare av FSL,
se ovan). Utgifter i samband med kirurgveckan 20 741 kr för omkostnader för föreläsare, och
bidrag till ST-middag. Möteskostnader för telefonmöten och internatet 30 683 kr.
Återbetalning och vidarebefodring av sponsorpengar till kirurgkliniken, Södertälje efter
Kirubdagarna 95 641 kr. Omkostnader för hemsidan 186 kr. Bankavgift/giroavgift SEB 108 kr
och presenter till avgående styrelse samt funktionärer vid Kirubdagarna 2476 kr.
Resultat
KIRUBs verksamhet gav under året ett underskott på 79 765 kr. Detta beror på uteblivet
verksamhetsbidrag från SKF samt ökade resekostnader, främst pga ett extra styrelsemöte. Vid
verksamhetsårets slut har föreningen ett kapital på 159 941 kr.
Fordringar
Johnsson & Johnsson:
 30 000 kr, sponsor KIRUB-dagarna Skövde 2015. Fakturerade via Barbara Durr, SKF.
Pengarna ska föras över till KIRUBs konto när de inkommit till SKF.
Covidien
 30 000 kr, sponsor KIRUB-dagarna Skövde 2015. Av dessa är 15 000 kr i sponsring
och 15 000 kr för workshops. Fakturering av Kirub.
Kirurgkliniken i Skövde:
 Ersättning för vetenskapligt program för KIRUB-dagarna 2015: 40 000 kr
 Kirubs del av överskottet för KIRUB-dagarna 2015: ?

Skulder
 Kirub har inga skulder
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