
IOGT-NTO RAMBUDGET 2022-2023

Ram- Ram-
budget budget 

2022 2023

Miljonlotteriet
Omsättning 329 000 384 000
Övriga intäkter 8 000 8 000
Kostnader -249 000 -286 000
Avskrivningar och finansiella poster -10 000 -10 000

78 000 96 000

Förbundets intäkter
Medlemsavgifter 3 000 3 150
Bidrag 4 750 4 800
Hyresintäkter 11 795 11 814
Sålda tjänster 10 552 10 641
Gåvor 1 490 1 540

31 587 31 945

Förbundets kostnader
Kommunikation och påverkan -20 611 -20 702
Bidrag och medlemskap -4 694 -4 710
Bidrag UNF, Junis, NSF -35 000 -44 000
Distrikts- och föreningsverksamhet -42 230 -42 088
Demokrati och förtroendevalda -70 -1 570
Uthyrda fastigheter -7 770 -7 208
Kostnader för sålda tjänster -10 113 -10 318

-120 489 -130 596

Verksamhetens resultat -10 902 -2 650

Finansiellt netto 2 900 2 900

Resultat före bokslutsdispositioner -8 002 250

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat -8 002 250
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KOSTNADER Ram- Ram-
budget budget 

2022 2023

Kommunikation och påverkan
Medlemstidningen Accent -4 405 -4 470 
Forskning och policyarbete -6 302 -6 403 
Medlemsengagemang -9 904 -9 829 

-20 611 -20 702 
Bidrag och medlemskap
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening -3 000 -3 000 
Movendi International -1 694 -1 710 
Medlemskap i övriga organisationer -95 -95 

-4 694 -4 710 

Distrikts- och föreningsverksamhet
Team och verksamhetsutvecklare -29 700 -30 175 
Distriktsstöd -4 358 -4 358 
Föreningsstöd -500 -500 
Avlastande admin och medlemsservice -5 598 -4 980 
Samlingslokalverksamhet -1 750 -1 750 
Kulturhistoriskt arv -325 -325 

-42 230 -42 088 

Demokrati och förtroendevalda
Kongressen 0 -1 500 
Samordning mellan distrikt och förbund -70 -70 

-70 -1 570 

Uthyrda fastigheter
Essingevarvet -4 441 -4 728 
Övriga fastigheter -3 329 -2 480 

-7 770 -7 208 

Kostnader för sålda tjänster
Internationella avdelningen -6 368 -6 518 
Redovisningstjänster -2 319 -2 374 
Övrigt -1 426 -1 426 

-10 113 -10 318 

Finansiellt netto
Ränteintäkter m.m. 3 400 3 400 
Räntekostnader m.m. -500 -500 

2 900 2 900 

Bokslutsdispositioner
Upplösningar 0 0 
Avsättningar 0 0 
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Internfördelningar

I ovanstående poster har nedanstående kostnader fördelats utifrån förbrukning.

Ekonomi och verksamhetsstöd* -10 262 -10 526 
Lokalkostnader Essingevarvet inkl avskrivningar -1 903 -2 026 
Kansliledning (personal, personalsamlingar) -5 548 -5 628 
Styrelse (arvoden, förlorad arb.inkomst, resor) -2 893 -2 895 

-20 606 -21 075 

*personal, IT och telefoni, revision, försäkringar



Bilaga till rambudget 2022_2023 

Bakgrund 

Rambudgeten är en uppskattning av förbundets intäkter och kostnader. Mellan kongresserna 

är det förbundsstyrelsens ansvar att vidta åtgärder om intäkter eller kostnader drastiskt 

förändras. Styrelsen fastställer därför varje höst en korrigerad budget för nästkommande 

verksamhetsår som grundar sig på den av kongressen antagna rambudgeten, men med 

anpassningar utifrån ny kunskap och förändrade förutsättningar. 

Ny uppställning 

Rambudgeten har fått en ny uppställning. Eftersom IOGT-NTO:s årsredovisning inkluderar 

Miljonlotteriets intäkter och kostnader framgår de nu även av rambudgeten. Därmed blir det 

också tydligare hur mycket av Miljonlotteriets överskott som går till de övriga förbunden 

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, Junis och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF. 

Kostnaderna för det internationella arbetet har delats upp för att tydliggöra de olika delarna. 

Även kostnaderna för sålda tjänster och uthyrda fastigheter särredovisas. 

Kostnader som lokaler, ekonomi, IT, ledning och styrelse har dels fördelats på de olika 

delarna för att visa vad till exempel kommunikation och påverkan eller distrikts- och 

föreningsverksamhet kostar inklusive sin andel av gemensamma kostnader, dels som egna 

rader på sidan tre för att redovisa dem separat. 

Underskott 

Rambudgeten visar på ett underskott om 8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2022 och ett 

marginellt överskott för 2023. 

Miljonlotteriet kommer under kongressperioden att fortsätta sina satsningar för att öka 

lottförsäljningen. Under 2020 har Miljonlotteriets prenumeranter och omsättning 

stabiliserats, men trenden är dock fortsatt svagt negativ. Prognosen är att överskottet 

kommer att ligga på en oförändrad nivå 2021 och 2022. Det är en nivå som är lägre än 

tidigare år. 

Förbundet har i början av 2021 genomfört en omorganisation och minskat antal tjänster för 

att möta intäktsminskningen. I och med de stora satsningarna har det dock inte varit möjligt 

att nå ett nollresultat i rambudgeten för 2022. Att förlusten går mot eget kapital anses 

motiverat utifrån de realisationsvinster under 2020 som stärkt eget kapital. På sikt anser 

dock förbundsstyrelsen att vi behöver nå en budget i balans. 

Satsningarna som genomförs beräknas att få ekonomisk effekt på överskottet 2023. 
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Förklaring till några av posterna 

Forskning och policyarbete 

Avser den drogpolitiska avdelningen. Här finns till exempel personalkostnader, kostnaderna 

för våra rapporter, medlemskap i EUCAM och GAPA och vår EU-praktikant. 

Medlemsengagemang 

Avser till exempel personalkostnader på utvecklingsavdelningen, kulturprocessen, Vit jul, 

distriktens hemsidor, olika materialproduktioner och värvarmaterial. Här finns även 

kostnader för arrangemang som socialt- och verksamhets forum. 

Distriktsstöd 

Avser distriktstödet samt det bidrag distrikten erhåller för att täcka redovisningstjänsterna 

som förbundet fakturerar för att momsredovisningen ska blir rätt. 

Föreningsstöd 

Budgetposten är i nivå med utfallet för 2020. De föreningar som skickar in sin årsrapport 

erhåller 50 kr per medlem. Till skillnad från 2020-2021 kommer den del som eventuellt inte 

utbetalas till föreningarna, inte föras över till distriktsstödet. 

Avlastande administration och medlemservice  

Avser personal som sköter ekonomiadministration åt distrikten samt medlemsförsäkring. 

Avser även personalkostnader för medlemsservice, årsavisering av medlemsavgiften och 

kostnader för CRM-systemet.  

Samlingslokalverksamhet 

Verksamhetsbidrag till Våra gårdar är oförändrat jämfört med 2021. Posten avser även 

avsättningen till kursgårds- och samlingslokalfonden. 

Kulturhistoriskt arv 

Avser främst arbetet med ordenhuset i Skansen. Här finns även kostnader för delägandet av 

fastigheten i Arboga. 


