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De stora intäktskällorna för Fältbiologerna är som tidigare
år bidrag från Naturskyddsföreningen och Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En skillnad mot
tidigare år är att MUCF-bidrag förväntas bli mindre på
grund av problem i medlemssystemet. Riksstyrelsen har som
kompensation ansökt om ett högre verksamhetsbidrag från
Naturskyddsföreningen och beslut om det kommer under
vintern innan RÅM. Just till 2019 söks dessutom mycket mer
projektbidrag än vanligt, men allt i budgeten är inte beviljat.
Kostnaderna utgörs bland annat av interna bidrag som
klubbar, distrikt och nätverk kan söka från riksföreningen för
sina aktiviteter, personalkostnader, demokratiska funktioner
som riksstyrelse, ordförande, revisorer och valberedning,
kommunikation, medlemstidning, nationella träffar och
projekt. Fler projekt kommer att drivas 2019 och därför att
projektkostnaderna mycket högre än 2018.
En kostnad som är högre 2019 är den för distrikt. Det beror
på att S-U-G-distriktet förlorar bidrag 2019 på grund av
problem med medlemssystemet. Riksföreningen har ansökt
om ett högre verksamhetsbidrag från Naturskyddsföreningen,
för att kunna betala vidare pengar till distriktet som de
förlorar (70 000 kr). Dessutom kommer riksföreningen
på förslag från distriktet att ta över arbetsgivaransvaret för
anställningen i distriktet. Det ger upphov till en kostnad om
270 000 kr, som täcks av en lika stor intäkt från distriktet
till riksföreningen. Distriktet kommer med andra ord
fortfarande att finansiera tjänsten, men riksföreningen har
arbetsgivaransvaret.
Budgetförslaget sparar pengar
I resultatet ser det ut som att riksstyrelsen vill att Fältbiologerna
ska gå plus/minus noll kronor - men i själva verket budgeteras

Det finns några områden där riksstyrelsen vill spara pengar jämfört med 2018:

• Förlagsverksamheten. Riksstyrelsen lägger

• Riksårsmötet. Efter god planering kan

• Interna bidrag. De senaste åren har klubbar,

• Kommunikation. 2018 implementerades en

proposition om att avveckla den, och räknar med att
spara pengar.

Budget 2019
I budgeten syns var Fältbiologernas pengar kommer ifrån,
och hur de används - enligt riksstyrelsens förslag. Det är en
ganska komplicerad uträkning som ibland kan vara svår att
förstå, så tveka inte att höra av dig till riksstyrelsen om du vill
veta mer om vissa intäkter eller kostnader.

Det här vill riksstyrelsen spara på jämfört med 2018

för att organisationen ska spara pengar. Orsaken till att det
ser ut som det gör är att riksstyrelsen vill använda pengar som
ligger kvar på banken sedan tidigare år. Pengarna som ska
användas är inte fria, utan ändamålsbestämda. Det betyder
att den som skänkte dem till Fältbiologerna bestämde vad de
skulle få användas till. Det finns ett ändamål som pengarna
får användas till, där riksstyrelsen också vill använda dem
2019:

distrikt och nätverk inte sökt så mycket i bidrag som
det har funnits i budgeten. Riksstyrelsen har sänkt
summan för de interna bidragen något, men det finns
fortfarande mer än vad som tidigare har gått åt. Det är
positivt om mer bidrag söks!

kostnaderna förhoppningsvis minska, utan att försämra
kvaliteten på RÅM.

ny grafisk profil och den nya hemsidan lanserades.
Det största delen av det arbetet är klart och
kommunikationskostnaderna förväntas bli lägre 2019.

Skånearvsfonden. Under rubriken Medlemmar, syns alla
bidrag som klubbar, distrikt och nätverk kan söka från
riksföreningen. Tanken är att de bidragen inte bara ska
finansieras av pengarna som kommer in 2019, utan också av
Skånearvsfonden - pengar som Fältbiologerna har sparade på
banken från en tidigare gåva. Riksstyrelsen vill att 150 000 kr
av det som finns i Skånearvsfonden ska användas för bidrag
under 2019. Det innebär att resultatet 2019 är 150 000 kr
sämre än om Skånearvsfonden inte hade använts till bidrag.
Om Skånearvsfonden räknas bort ur budgetförslaget hamnar
resultatet på 150 000 kr plus.
Anledningen till att riksstyrelsen vill spara pengar är att det
finns ett Styrdokument för sparkapital, som bestämmer
hur mycket pengar Fältbiologerna ska ha sparat som
buffert om en kris skulle inträffa. Bufferten ska till exempel
räcka för att betala löner och lokalkostnader under en
tid. En del av bufferten användes för några år sedan när
Fältbiologerna flyttade från Gävle till Stockholm och gjorde
en stor omorganisering. Omorganiseringen är klar och det
är dags att spara pengar till bufferten igen. Samtidigt som
ändamålsbestämda medel används från Skånearvsfonden,
läggs fria medel undan till en buffert. Fria medel är pengar
som Fältbiologerna kan använda till vad som helst, i det här
fallet till bufferten.
I förslaget till verksamhetsplan finns ett mål (4a) om hur
mycket pengar som ska sparas under 2019: 150 000 kr. I
målet kallas pengarna “balanserat kapital”. Det betyder att
pengarna som sparas ska vara fria medel och kunna användas
till Fältbiologernas buffert. Genom målet i verksamhetsplanen
kan riksårsmötet bestämma att fria pengar ska sparas, trots
att resultatet i budgetförslaget är noll.

Det här vill riksstyrelsen satsa på 2019
Det finns några områden där riksstyrelsen vill satsa ekonomiskt 2019:
Slopad medlemsavgift. Intäkterna bli rimligtvis
lägre 2019, med väntas öka i längden på grund av högre
MUCF-bidrag. Se proposition om medlemsavgift.
Höjt ordförandearvode.Ordförandeuppdraget
i Fältbiologerna är intensivt. Det ställs krav på hög
tillgänglighet, ofta långa arbetsdagar och stor kompetens.
Det är en roll som är väldigt viktig för organisationen - för
en överblick över all verksamhet, ett långsiktigt perspektiv
och en brygga mellan anställda och förtroendevalda.
Som ersättning ska Fältbiologernas ordförande enligt en
arvoderingspolicy minst få motsvarande fullt bidrag och lån
från CSN, ca 10 000 kr i månaden efter skatt. Det ska dock

eftersträvas att ordförandearvodet är i nivå med lönen hos
de anställda. Policyn har inte efterlevts utan arvodesnivån
är långt under den i de flesta andra ungdomsorganisationer
som har heltidsarvoderad ordförande. Arvodet är också
långt under minimilönen i kollektivavtalet som tillämpas
för anställda, och till och med under det som EU definierar
som “låg ekonomiskt standard”/”relativ fattigdom” i Sverige.
För att göra det meningsfullt att ta ordförandeuppdraget
är det viktigt att det värderas, även ekonomiskt. Det är
värt att investera i ett bra ledarskap för Fältbiologerna.
Budgetsförslaget riksstyrelsen lägger rymmer därför en
höjning av arvodet till miniminivån i kollektivavtalet, ca 21
500 kr i månaden före skatt.

Projekt: CRM-system och värvning. Efter problem
med medlemssystemet lanserades ett projekt hösten 2018
i syfte att bygga ett nytt fungerande medlemssystem
och värva nya medlemmar, eftersom många förlorades i
samband med problemen. Projekt fortsätter till och med
våren 2019 och finansieras, förutom några tusen kronor, av
Naturskyddsföreningen.
Projekt: Miljömötet. Hösten 2018 fick Fältbiologerna
en gåva som kort sagt skulle gå till att engagera unga för miljön
genom aktivitet i Stockholm. Gåvan var på drygt 200 000 kr
och 130 000 kr av dem vill riksstyrelsen använda 2019 för att
arrangera en riksaktivitet. Arbetsnamnet är Miljömötet, men
det kan ändras när aktiviteten planeras.

Projekt: Mötesplats Schysst. Schysst Sommar och Vinter
är Naturskyddsföreningens verksamhet som syftar till att ge
nya grupper av unga en möjlighet att komma ut i och lära sig
om naturen. Det är en lyckad verksamhet som har engagerat
tusentals sedan starten för ca 10 år sedan och det finns stor
samarbetspotential med Fältbiologerna.
Tillsammans skriver Schysst och Fältbiologerna därför en
projektansökan som inkluderar anställningar som syftar till
att starta gemensam verksamhet runt om i landet. Ansökan
är varken behandlad ännu, men i det fall den avslås uteblir
både intäkter och kostnader och resultatet påverkas inte.

Projekt: Filmen om skogen. Det här projektet är en
idé där extern finansiering har sökts men ännu inte beviljats.
Om projektansökan avslås uteblir både intäkterna och
kostnaderna och det påverkar inte resultatet. Förhoppningen
är dock att tillsammans med ett filmbolag som hörde av sig
till Fältbiologerna, göra en film om den svenska skogen. Det
sker under tiden som organisationen föreslås ha skog som
politisk fokusfråga. I projektet skulle också ingå att sprida
filmen och hålla visningar runt om i landet.

2019 (i tusen kronor)

2018 (i tusen kronor)

UTGIFTER
Grupper och medlemmar
Klubbar

85

140

Distrikt

410

68

Nätverk

40

50

Aktivitetsbidrag

80

100

Medlemsförsäkring

10

10

Medlemsregister

30

120

Styrelse

100

100

Ordförande

378

226

Revisorer

40

40

Valberedning

10

10

Kick-off för förtrondevalda

20

20

Personal

978

890

Kansli

300

300

Kommunikation

80

150

Evenemang

37

15

Föreningens medlemskap

5

14

Tidningen Fältbiologen

70

70

Förlaget

20

80

120

145

40

40

Föreningsförvaltning

Personalresurser och arbetsplats

RIKSSTYRELSEN YRKAR
att

Post

Post

Påverkan, publikationer och
kommunikation

anta Budget 2019.

2019 (i tusen kr)

Budget 2018 (i tusen kr)

INTÄKTER
MUCF

1053

1210

Projekt

Naturskyddsförening

1370

1100

Riksårsmöte

Distrikt

270

0

Fältstation Öland

Andra samarbetsorganisationer

10

0

Miljömötet

130

-

Projektbidrag

2909

50

CRM-projektet

619

-

Stödmedlemskap

90

130

Mötesplats Schysst

600

-

Gåvor

150

10

Skogsfilmen

1700

-

Sponsring

10

0

Övrigt

20

50

Deltagaravgifter

10

25

Totala utgifter

5922

2638

Förlagsförsäljning

40

100

Prenumerationer Fältbiologen

10

25

5922

2650

0

12

Totala intäkter

Resultat (intäkter minus utgifter)

