EKONOMISKT UTFALL 2015: Svensk Förening för Klinisk
Fysiologi

Medlemsavgifter
Enkäten

+ 51 388,00
+ 123 200,00

Mötes-/reseräkningar

+ 51 388,00
- 114 500,00

+ 8 700,00

- 3 271,00

- 3 271,00

Höstmötet

+ 49 917,00

- 38 370,00

+ 11 547,00

Hemsidan

+ 1 250,00

- 2 237,50

- 987,50

Nord. sällskapet
Bokutgivning (1)
Bokutgivning (2)

0
+ 4 516,28
0

Skatt
Ränta
Övrigt/adm

+ 4 516,28
0
- 1 614,00

0

- 1 614,00
0

- 14 402,50

- 14 402,50

___________________________________________________________________________
Resultat

+ 55 876,28

2015-12-31

463 988,06

2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
2008-12-31

408 111,78
420 520,72
364 332,41
311 799,31
366 741,18
342 082,06
379 837,09

KOMMENTARER
Medlemsavgifter: År 2015 fanns i föreningen 193 yrkesverksamma läkare (årsavgift 250 kr;
2014: 177, 2013: 185, 2012: 176), grovt c:a 70 pensionerade läkare (avgiftsbefriade) och 81
betalande associerade medlemmar (årsavgift 60 kr; 2014: 62, 2013: 52, 2012: 73).

Beslut är taget att föreningen från januari 2017 administrativt (dvs gällande medlemslistor och
årsavgifter) kommer att skötas av Svenska Läkarsällskapet. Vad det innebär rent ekonomiskt
är något oklart men Svenska Hjärtförbundet bidrar till arrangemanget och föreningens kostnad
skall inte öka. Vårt förslag är att årsavgiften för 2017 är oförändrad (aktiva läkare 250 kr,
associerade 60 kr).
SFKF: s enkät: Enkät från 2015 om verksamheten hösten 2014 utgick till alla Fysiologiska
kliniker. Enkätkostnaden balanseras av en kostnad om 4 000 kr som deltagande kliniker
bidrog med.
Mötes-/reseräkningar: Utgifter i samband med internat, styrelsemöten och enstaka andra
möten. Vi har haft i internat i januari såväl 2014, 2015 som 2016. Internatet i januari 2015
skulle till stor del förskottsbetalas, och detta ingår därför inte i årets ekonomiska utfall. Detta
gör inte heller internatet i januari 2016 (betalades i efterhand). Summan för 2015 är därför låg.
Höstmötet: Under 2015 hade vi, relaterat till utställningsplats vid höstmötet, inkomst från tre
företag om vardera 10 000 kr. I denna post ingår även ett överskott från höstmötet 2014.
SFKF har finansierat fyra resestipendier, tre om 10.000 kr vardera och ett om 3.000 kr. Som
vanligt delade vi även ut några mindre stipendier, numer (sedan 2013) vid just höstmötet
(istället för RIX-stämman).
Hemsidan: För 2015 endast några mindre poster.
Nordiska sällskapet: Årsavgiften har ej betalats sedan år 2008, då vi enligt Nordiska
Sällskapet har betalat för mycket tidigare år.
Bokutgivning 1: Studentlitteratur har hand om försäljning av tidigare utgivna böcker och
föreningen erhåller royalty årligen. Avräkning gällande bokförsäljning utbetalades på totalt
4.516 kr (efter att 255 kr i moms dragits).
Bokutgivning 2: Under 2015 har vi inte själva sålt några böcker (”Klinisk fysiologi: dåtid,
nutid, framtid”).
Skatt: Den slutliga skatten för 2015 års taxering blev 1.614 kr.
Ränta: Föreningen har ett sparkonto och ett Plusgirokonto. På sparkontot bokfördes år 2015
en ränta på 0 kr och på Plusgirokontot en ränta på 0 kr.
Övr/adm: Under denna punkt ligger diverse administrativa kostnader inklusive årskostnad
för Plusgiro (953 kr). Den största posten är deklarations- och bokslutskonsultation (Grant
Thornton, 10.938 kr).
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