DROGFÖREBYGGARE

Mall för

Budget

VAD ÄR EN BUDGET?
En budget är en planering över er förenings ekonomi för året. Här skriver ni ned
de pengar ni räknar med att kunna få in, det vill säga inkomster, och de pengar ni
räknar med att ni kommer få lägga ut (som ni antingen vet sen innan eller har tagit
reda på vad det kostar), det vill säga utgifter.
Många företag, organisationer och föreningar använder sig av en budget för att
kunna få en tydlig överblick över ekonomin och därigenom lättare kunna planera
verksamheten, vad de ska göra det kommande året.
Budgeten är därmed ett förslag och en vägledning på hur föreningen ska
använda sina pengar och hur man planerar att få in mer pengar till föreningen.

Vem ska skriva budget?
Budgeten skrivs tillsammans av föreningens styrelse. Om ni vill kan ni utse en
kassör ur styrelsen, blir hen i så fall den som är lite mer ansvarig över föreningens
hela ekonomi. Det är bra om den som får förtroendet som kassör också har lite
erfarenhet av, eller kunskap om, ekonomi för att klara av ansvaret.
Kassören är ansvarig för att regelbundet informera styrelsen om hur föreningens
ekonomi och budget ser ut samt sköta det löpande arbetet med pengarna, det vill
säga betala fakturorna och anteckna ned alla utgifter. Det arbetet kallas för
bokföring.
När styrelsen tillsammans eller kassören ensam har skrivit budgeten ska sedan
föreningens medlemmar besluta om den på årsmötet. Då bestäms om
föreningen antar budgeten som den är eller om man anser att några justeringar
behöver göras, exempelvis lägga mer pengar på att köpa in mer värvarmaterial
eller lägga mindre pengar på fika.

När ska det skrivas och hur?
Budgeten skrivs vid föreningens uppstart och sedan en gång årligen lagom tills
ni ska ha erat årsmöte. Om ni har haft föreningen igång i något år kan ni titta på
hur bokslutet ser ut för att då lättare veta hur mycket pengar det gått åt till
respektive sak. Se mallen för bokslut för mer info.
En budget skrivs i spalter, en som heter intäkter och en som heter utgifter.
Dessa kallas vanligtvis för budgetpost. En bra sak att också komma ihåg är att en
budget gärna, men det är inget måste, stämma överens med verksamhetsplanen.
Ett exempel på det här kan vara om ni vill göra medlemsaktiviteter är det bra att ha
med i budgeten för sånt som är kopplat till medlemsaktiviteter, som fika eller köpa
in tryckt material från förbundet Unga Drogförebyggare.
Hur ni skriver en verksamhetsplan, se mall för verksamhetsplan.
Här nedan finns en mall ni kan använda i er förening för att ta fram en budget.

MALL: BUDGET
INTÄKTER
Dessa pengar räknar vi med att få in

Hur mycket?

Summa intäkter:

UTGIFTER
Detta vill vi lägga pengar på

Summa utgifter:

SUMMA
(Intäkter minus utgifter)

Hur mycket?

