
 

Liberala Studenter 2018 

 

Ekonomisk berättelse 
Likvida medel 31a december 2017 149 323 kr 

Likvida medel 31 oktober 2018 204 936  kr 

 

Inbetalningar 

Driftäskande från LUF 130 000 kr 

Valäskande från LUF 100 000 kr  

Finansiering från Karl Staaffs fond 30 000 kr 

Deltagaravgifter 7300 kr  

Övriga intäkter 440 kr 

 

Utgifter  

Totalt 212 127 kr 

 

 

Inbetalningar: 

Äskande från LUF på 130 000 kr erhölls för den dagliga verksamheten under året och 100 

000 kr för valrörelsen.  

30 000 kr erhölls i form av ett bidrag från stiftelsen Karl Staaffs fond för att finansiera en 

kampanj kring psykisk ohälsa.  

Även deltagaravgifter har gett en viss inkomst, det rör sig om egenavgift i samband med 

resa till Bryssel samt årsmöte.   

 

Utgifter:  

Totalt 212 127 kr per den 31a oktober. 

Eftersom det varit valår har våra utgifter ökat markant från tidigare år. Vår största utgift är 

som tidigare prenumerationen på Liberal Debatt, 55 000 kr. Det är mer än en tredjedel av 

vårt driftäskande från LUF, men vi har gjort bedömningen att historiska kopplingar och 

mervärdet för våra medlemmar gör den värd att behålla. Däremot råder det osäkerhet om vi 

kommer kunna fortsätta göra den här prioriteringen när Liberala Studenter fortsätter att växa.  

 

De 30 000 kr vi fick från Karl Staaffs fond användes för att lansera kampanjen kring psykisk 

ohälsa, där ingick flyers, annonser, marknadsföring och en kampanjfilm.  

 

Under valet var våra största utgifter anställningen av vår valledare, Anton Johansson. 

Anställningen kostade totalt 43 613 kr, men vi hade budgeterat för anställningar på 90 000 kr 

så vi ansåg att det var kostnadseffektivt. Utöver det var de största utgifterna hjälp med 

marknadsföring av vår valfilm för 20 000 kr och uppdatera vår hemsida för 10 000 kr.  

 

Utöver Liberal Debatt och vår valkampanj har den största utgiften varit för årsmötet. Vi 

ansåg att det var av absolut vikt att så många medlemmar som möjligt fick möjlighet att delta 

på årsmötet. Det är av absolut vikt för den demokratiska processen inom organisationen och 

för organisationens transparens att så många medlemmar som möjligt deltar. Eftersom vi fått 

intrycket av att många medlemmar tidigare år känt att kostnaden varit ett hinder för att kunna 



 

delta har vi valt att sänka årsmötesavgiften samt stå för boende och resa för de som 

behöver. Det här medför att kostnaden för vårt årsmöte har ökat markant från tidigare år, 

men vi anser att det varit en viktig prioritering för Liberala Studenters framtid. Kostnaderna 

för årsmötet är i skrivande stund inte helt fastställda, men styrelsen räknar med att det 

kommer kosta ca 40 000 kr.  

 

Utöver de har den största delen av våra medel gått åt till resor, kost, deltagaravgifter och 

marknadsföring.  

 

Vi har kvar ett sparande på 204 936 kr, dock är detta innan kostnaderna för årsmötet dragits. 

Resterande sparande räknar vi med att de kommer gå åt vid kommande åt vid nästa 

verksamhetsår.  

 

 

 

 


