Verksamhetsberättelse
Mottagningen
Styrelsen deltog i nollbricksprovning hos ZNollK där det förstördes en bricka som ersattes av
styrelsen. Styrelsen skickade även in en video till årets Tivoli efter förfrågan där vi beskrev
föreningen.
Styrelsen planerade även att genomföra infning hos ett antal sektioner under mottagningen men
fick hinder av att de nya studenternas utbildning fortfarande skedde på distans.

Inköp av manuell fräs
I slutet av förra verksamhetsåret så fick vi ett bidrag från Unga Forskare för att köpa in en
manuell fräs till föreningen, vilket hade varit på medlemmarnas önskelista ett tag.
I början av detta verksamhetsår så valde vi ut en manuell fräs och under hösten har den
monterats och utvecklats i våran verkstad. Att faktiskt få den på plats i källaren krävde en hel
del jobb med lyftutrustning vi fick låna från ETA och vidare så tillverkades en egen ställning i stål
med justerbara fötter att placera den på. Detta medger både en bättre arbetshöjd och möjlighet
att loda maskinen, något inte minst viktigt för proper dränering av skärvätskan. Modellen vi valt
var mycket maskin för pengarna och det innebär förstås kompromiss någonstans. Som ofta var
detta i maskinens “finishing” och saker som grundlig rengöring, smörjning, justering, avgradning
av hörn och dylikt är något som lämnats till slutanvändaren att utföra och det finns även
utrymme för många förbättringar. De förstnämnda utfördes i samband med installationen och
det sistnämnda är en dynamisk process som pågått under verksamhetsåret. Mer nämnvärda
anekdoter härur är bland annat att vi fick ett planfräshuvud levererat med infästning för 22mm
spindel men med en 25mm hållare, som löstes genom att vårt ursvarvningshuvud invigdes och
precist utvidgade infästningen. Vid ett tillfälle hade någon använt såpavatten på maskinen vilket
medförde ytrostangrepp på bord, gejdrar och skruvstycke. I samband med att detta åtgärdades
demonterades även skruvstycket fullständigt, ett axiallager i mässing tillverkades för skruven
och ordförande Erik ordnade med välbehövd planslipning av de något böjda käftarna hos extern
aktör, vilket nu medger högre precision vid inspänning av arbetsstycke. Det uppdagades i
samband med detta att de så kallade “tapered gibs” med vilka gejdrarna förspänns även hade
kunnat gynnas av en slipning eller fullständig ombyggnad i mässing/brons. Med högre precision
nu inom räckhåll så påbörjades även tillverkning av en indikatorhållare för att kunna precist
justera lod på spindelhuvudet och vinkelräthet i skruvstycket. En tanke under året har även varit
att flytta elektroniklådan från maskinens baksida till någon av dess sidor eller väggen invid. Man
skulle då kunna flytta maskinen dikt an väggen bakom och betydligt minska dess profil i en
redan utrymmesbegränsad verkstad. För att realisera detta behöver dock antagligen elsystemet
i stor grad demonteras och sedan sättas ihop igen, en komplicerad uppgift varför detta hittills ej
utförts.

Uppstart utav byggkvällar
Mot slutet av hösten 2021 satte vi igång våra byggkvällar igen varje onsdag. Affischer runt
campus sattes även upp för att göra reklam för detta och dra in mer aktivitet till föreningen.
Deltagandet har till en början varit ett par medlemmar vid varje tillfälle, men det är fortfarande en
bit kvar till hur det brukade vara innan pandemin.

Julpyssel
Den 15 december anordnades en julpysselkväll med julfika. Ett flertal besökare dök upp. Både
nya och gamla bekantskaper. Detta affischerades även för i lokalen och på campus.

3D-workshop
Två av föreningens medlemmar anordnade en workshop som syftade till att introducera
nybörjare till 3D-printing. Workshoparna genomfördes vid två tillfällen och hade totalt ca 35
deltagare där ungefär hälften blev medlemmar.

Flytt av webbhotell
CRF har i ett antal år haft två separata konton hos one.com, ett för CRF och ett för robot-sm. I
arbetet med att uppgradera och strukturera om wiki:n så kom ett antal begränsningar med
one.com fram, och det upplevdes att det var svårt att använda, dessutom onödigt med två
konton.
CRF har därför flyttat alla sidor (CRF wordpress, wikin och robot-sm wordpress) till ett och
samma paket hos Oderland, där vi förhandlade till oss ett sponsorpaket på 50% av deras
normala pris. Priset hamnar då på ungefär vad vi betalade för one.com, fast med bättre
funktionalitet och användarvänlighet.

Uppgradering wiki
I och med bytet av webbhotell så har en engelsk version av wiki:n startats, dock har det inte
skrivits mycket innehåll till denna ännu. Wikin har även fått städning av databasen och bland
annat captcha implementerat för att göra spam mer hanterbart.

Fix i lokalen
Det har fixats en del i lokalen. Hyllor har satts upp i verkstaden, ringklockor har satts upp på
våra dörrar. De elektroniska ventilationsspjällen har förbättrats av en medlem.
Lokalens belysning har fått ytterligare service av vaktmästeriet som i sin tur kontaktat
akademiska hus om att fixa de trasiga lysrörsarmaturerna. Akademiska hus svarade att de fixar
det men har ännu ej gjort något. Att vi själv ej åtgärdat detta beror på att armaturerna är en fast
installation i lokalen och således enligt lag kräver behörig elektriker och faller under värdens
ansvar.

Inval av valberedning
Styrelsen valde in en valberedning då ingen lyckats väljas in under tidigare årsmötet.

Inköp av komponenter och verktyg
Komponentbaren har fyllts på med komponenter som tagit slut under åren, såsom boost och
buck converters, arduinos, kontakter, mm. Nya komponenter har köpts in för att utöka utbud,
t.ex. addresserbara LEDs, relays, nya ESPs etc.

Uppgradering av laserskäraren
Laserskäraren har försetts med laserpekare som gör att man kan se var lasern skall skära.
Datorn har försetts med Windows operativsystem vilket verkar ha eliminerat problemet med
slumpmässiga mönster som tidigare uppträtt. Axlarna har även blivit delvis utbytta till linjära
rälsar.

Förbättring utav 3D-skrivarhörnan
En enkel timer har köpts in till filamenttorken vilket gör att den vid behov kan lämnas igång utan
risk att den går längre perioder än specad.

Access till lokalen
Under året har tillgången till lokalen varit lite av ett problem. För Chalmerister har det tagit lång
tid tills dess att deras accesskort fungerat till dörren då Kåren helst vill göra det i stora batcher
(helst bara en gång per år)
Det har även uppstått onödig fördröjning på grund av missförstånd kring huruvida de
chalmerister vi rapporterat in är medlemmar och om de skall få access registrerad. För att
minimera risken för detta har extra tydlighet från vår sida införts i rapporter till kåren, där vi
efterfrågar medlemskap och access.
För icke-Chalmerister har kåren inte velat ge ut passerkort. Till en början angav man
Coronarestriktioner som anledning senare har Chalmers skalskydd angivits som anledning.
Styrelsen har försökt förbättra situationen genom att söka ett snabbare sätt att ge access till
Chalmerister. Andra föreningar tycks gå direkt till en enhet på Chalmers utan att passera kåren.
Vi har dock hittills inte fått någon respons från denna enhet.
Rörande icke-Chalmerister har styrelsen i dagsläget inte kommit till en lösning utan försökt
uppmana kommunikation via Discord för att släppa in varandra samt även monterat upp
ringklockor för att kunna komma in lättare.

Inget Robot-SM 2022
Inte heller under 2022 ordnades något Robot-SM. Anledningen till detta var både den stora
osäkerheten kring Covid-restriktionerna samt att den relativt låga aktiviteten under
byggkvällarna i början av verksamhetsåret gjorde det svårt att bilda en arbetsgrupp.
Planeringen hade också behövt påbörjas tidigare på verksamhetsåret än vad byggkvällarna
hade möjlighet att komma igång igen.

RoboNet bytt från 4G till Eduroam
RoboNet har nu kopplats över till Eduroam med hjälp av G.U.D, Chalmers IT, och ny router.
Detta innebär en minskning i månadsavgifter samt högre internet hastigheter och obegränsad
datamängd.

Övrigt
Betalningssystemet har förenklats genom bättre gruppering av varor med variationer, vissa
produkter och komponenter, såsom microcontrollers etc, har fått egna produkter så att det blir
enklare för oss att hålla koll på hur mycket som gått åt. Vi har även testat och förberett för
presentkort i betalsystemet för att lösa problemet med småköp under 10 kr, vilket inte var möjligt
tidigare, men med presentkort finns ej någon sådan gräns. Vi hoppas på att detta gör det
enklare att betala och mindre spill.

Chalmers Robotförening
802420-1942
Räkenskapsår 2021-07-01 - 2022-06-30
Period 2021-07-01 - 2022-06-30

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2022-06-17 20:04
Senaste vernr B 35 F 29 I 1 K 1 S 140 U
16 Z 48 Ö 3

Period

Ackumulerat

Period fg år

788,94
5 568,02
139,50
4,00
560,00
1 071,93
281,00
66,00
70,00
2 592,08
124,60
40,00
7 245,00
14 700,00
0,00
0,00
675,00
0,80

788,94
5 568,02
139,50
4,00
560,00
1 071,93
281,00
66,00
70,00
2 592,08
124,60
40,00
7 245,00
14 700,00
0,00
0,00
675,00
0,80

70,00
8 021,50
129,50
2,00
20,00
225,19
170,80
100,00
260,00
4 775,51
0,00
0,00
6 233,50
10 300,00
4 250,00
36 946,00
7 930,00
0,00

Summa nettoomsättning

33 926,87

33 926,87

79 434,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

33 926,87

33 926,87

79 434,00

-511,50
-6 923,90
0,00
-5 193,59
-10 206,86
-1 915,85
-32 861,00
-9 122,83
-112,05
-9 352,26
-1 000,00

-511,50
-6 923,90
0,00
-5 193,59
-10 206,86
-1 915,85
-32 861,00
-9 122,83
-112,05
-9 352,26
-1 000,00

-601,60
-1 586,26
-164,00
-5 090,71
-8 295,00
-1 835,13
-4 172,00
-8 221,11
-468,40
-7 042,94
0,00

Summa råvaror och förnödenheter

-77 199,84

-77 199,84

-37 477,15

BRUTTOVINST

-43 272,97

-43 272,97

41 956,85

-1 462,58
0,00
0,00
-2 620,00
-4 985,03
-2 628,16
-349,00

-1 462,58
0,00
0,00
-2 620,00
-4 985,03
-2 628,16
-349,00

-908,98
-702,00
-89,00
-5 254,09
-2 275,25
-2 740,67
-377,17

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3010
3011
3012
3013
3015
3016
3017
3018
3019
3021
3022
3023
3050
3060
3061
3064
3065
3740

Inkomst material, övrigt
Elektronikkomponenter
Skruv
Tejp/Zip-ties
Bearbetingsmaterial
Plastark
Skivmaterial
Kabel
Förvaringsutrustning
Filament
Merch
3D-Printing tillbehör
Livsmedel
Medlemskap
Tjänster
Bidrag
Övriga inkomster
Öres- och kronutjämning

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4000
4010
4011
4012
4020
4030
4040
4050
4051
4052
4060

Övriga kostnader
Inköp av komponenter
Inköp av material
Inköp av filament
Inköp av livsmedel
Inköp av verktyg
Inköp av maskiner
Inköp av annan utrustning
Inköp av förvaringsutrustning
Inköp av övrig förbrukningsmaterial
Utgifter Styrelsen

Övriga externa kostnader
5700
5720
6100
6231
6540
6570
6571

Frakter och transporter (gruppkonto)
Tull- och speditionskostnader m.m.
Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
Bredband
IT-tjänster
Bankkostnader
iZettle avgifter
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Chalmers Robotförening
802420-1942
Räkenskapsår 2021-07-01 - 2022-06-30
Period 2021-07-01 - 2022-06-30

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2022-06-17 20:04
Senaste vernr B 35 F 29 I 1 K 1 S 140 U
16 Z 48 Ö 3

Period

Ackumulerat

Period fg år

Summa övriga externa kostnader

-12 044,77

-12 044,77

-12 347,16

RÖRELSERESULTAT

-55 317,74

-55 317,74

29 609,69

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-55 317,74

-55 317,74

29 609,69

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-89 244,61

-89 244,61

-49 824,31

-55 317,74

-55 317,74

29 609,69

BERÄKNAT RESULTAT
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Chalmers Robotförening
802420-1942
Räkenskapsår 2021-07-01 - 2022-06-30
Period: 2021-07-01 - 2022-06-30

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2022-06-17 20:06
Senaste vernr B 35 F 29 I 1 K 1 S 140 U
16 Z 48 Ö 3

Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

1 742,00

1 742,00

80,00

1 822,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910

Kassa

1930

Företagskonto

1931

Företagssparkonto

47 296,19

47 296,19

-44 286,74

3 009,45

120 308,68

120 308,68

-11 000,00

109 308,68

Summa kassa och bank

169 346,87

169 346,87

-55 206,74

114 140,13

Summa omsättningstillgångar

169 346,87

169 346,87

-55 206,74

114 140,13

SUMMA TILLGÅNGAR

169 346,87

169 346,87

-55 206,74

114 140,13

0,00

0,00

-111,00

-111,00

Summa kortfristiga skulder

0,00

0,00

-111,00

-111,00

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

0,00

0,00

-111,00

-111,00

169 346,87

169 346,87

-55 317,74

114 029,13

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Kortfristiga skulder
2421

Ej inlösta presentkort

BERÄKNAT RESULTAT
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Ekonomisk
berättelse 2021 - 2022

Sammanfattning

●
●
●
●
●
●

Fokus på att rusta upp i lokalen
Inköp av ny manuell fräs
Komponentbaren har fyllts på
Verktyg köpts in
Förbrukningsvaror som ﬁlament, livsmedel, kemikalier etc
Inkomster främst från medlemsavgifter och försäljning

Resultat

●
●
●
●

33 927 kr i intäkter
89 245 kr i utgifter
Resultat på -55 318 kr
Största utgift manuell fräs
○
○
○

●

Bidrag från UF föregående år
33 110 kr
Tillbehör 4103 kr

Fräs borträknat
○
○

53 159 kr i utgifter
Resultat på -19 232 kr

Balans på kontot

●
●

Ingående: 169 347 kr
17 juni: 114 140 kr

Inkomster

●
●
●

33 927 kr totalt
14 700 kr i medlemskap
2 592 kr i ﬁlament
○

●

5 568 kr i komponenter
○

●
●

Minskning med 2 183 kr jämf. föregående år
Minskning med 2 453 kr

7 245 kr i livsmedel
3 221 kr i övriga inkomster

Utgifter

●
●

89 245 kr totalt
Maskiner 32 861 kr
○

●
●
●
●
●
●

4 103 kr tillbehör

Filament 5 193 kr
10 207 kr livsmedel
7 661 kr komponenter
11 221 kr administrationskostnader
9 352 kr förbrukningsvaror
3 407 kr verktyg

Revisionsberättelse
för Chalmers Robotförening verksamhetsår 2021-2022

Inledning
Den förestående uppgiften är att revidera Chalmers Robotförening (CRF) för verksamhetsår
2021-2022. Syftet är att tillgodose medlemmarnas intressen i att föreningens ekonomi
förvaltas väl. Chalmers Robotförening är en ideell förening och är således inte skatte- eller
momspliktig. Revisionen har genomförts av i dokumentet undertecknade lekmannarevisorer.
Båda dessa är medlemmar i föreningen CRF.
Processen är sådan att materialet som styrelsen 2021-2022 tillhandahållit med avseende på
ekonomi granskas. Eventuellt svinn kontrolleras. Huvudfokus ligger på att avgöra hur
styrelsen spenderat sina pengar och i vilket syfte. Frågor ställs till styrelsen. Om dessa
frågor kan besvaras tillfredsställande kan revisorerna föreslå att styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet för 2020-2021, vilket röstas om på årsmötet.
Revisionen utfördes av undertecknad lekmannarevisor 2022-06-06.

Styrelsens arbete
Likt förra verksamhetsåret så har föreningens aktiviteter varit förhindrade av restriktionerna
under Covid-19 pandemi. Verksamhetsplanen skrevs under förutsättning att de restriktioner
som då gällde skulle förlängas under hela verksamhetsåret. Särskilt viktiga händelse är att
planeringen av Robot-SM och rekryteringen under mottagningen försvårades då
utbildningarna vid Chalmers tekniska högskola (Chalmers) fortfarande hölls på distans.
Föreningsaktiviteter som byggkvällar och utbildningar i 3D-skrivning har då revisionen
utfördes återupptagits.
Gällande medlemskap och rekrytering så hade styrelsen som informellt mål att rekrytera 150
medlemmar och lyckades nå upp till 101. Föreningen kommer upp i 40,6 % medlemmar
under 26 år under perioden 1:a juli - 31:a december vilket inte når upp till kraven för ett
förnyat medlemskap i Unga Forskare. Föreningen kommer upp i 43,5 % medlemmar som är
studenter vid Chalmers. Enligt stadgar ska minst 50% av medlemmarna vara studenter vid
Chalmers. En lösning som styrelsen har utrett för detta är att neka medlemskap för
icke-Chalmerister. Kraven som Skatteverket ställer för en allmännyttig ideell förening är att
föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar (öppenhetskravet). Styrelsen har
varit i kontakt med Skatteverket som svarar att de bedömer att öppenhetskravet uppfylls
även om icke-Chalmerister nekas medlemskap med motivationen att studentföreningar som
riktar sig enbart till de studenter som går på skolan kan anses uppfylla öppenhetskravet (då
en viss begränsning utifrån geografi eller kategori får göras).

Resultat och balansrapport
Enligt uppgifter från kassör var föreningens omsättning för verksamhetsåret när revisionen
utfördes 33 280 kr, med ett nettoresultat -55 952 kr. Huvudbok och balansrapport verkar
stämma överens. Det negativa nettoresultatet är främst beroende av ett större inköp av en
manuell fräs som gjordes utifrån ett projektbidrag från Unga Forskare givet under
verksamhetsåret 2020-2021.
Förenings ekonomin bedöms i övrigt vara god.
Kassör lyfter frågan om fullföljdskravet till revisionen. Skatteverket ställer krav på att en viss
procent av föreningens inkomster används varje år. Minst 80 % av föreningens inkomster
ska användas till att uppfylla föreningens allmännyttiga syfte (fullföljdskravet). Detta är en del
av villkor för att vara en allmännyttig ideell förening. Om det inte är uppfyllt under
beskattningsåret får de beräknas över flera år (vanligtvis beskattningsåret och de fyra åren
innan).
Även om fullföljdskravet uppfylls för detta verksamhetsår så har det inte gjort det tidigare år.
Enligt revisionen behöver den ingående styrelsen vara särskilt uppmärksamma på att
planera så att fullföljdskravet efterföljs.

Stickprov, huvudbok och verifikationer
Revisorerna har tagit stickprov på och kontrollerat verifikationer och kvitton för större
transaktioner i huvudboken. Några budgetposter som särskilt uppmärksammats har varit
inköp av manuell fräs (33 111 kr), komponenter till försäljning (7 661 kr),
administrationsavgifter (11 221 kr).
Gällande inköp av manuell fräs så beslutade förra årets styrelse (2020-2021) att köpa in en
manuell fräs med bidragspengar från Unga Forskare. Styrelsebeslut för en specifik modell
och maskin finns från den 2:e juni 2021. Maskinen kunde inte levereras under 2021 och
eftersom bidraget behövde nyttjas valdes årets styrelse (2021-2022) att köpas in en annan
(men likvärdig) modell från annan leverantör.
Gällande komponenter till försäljning så har denna budgetpost övertrasserats. Detta
motiveras av styrelsen med att posten ej nyttjats tidigare år och behov fanns att öka
inventariet av exempelvis Arduinos och programmerbara lysdioder som lämpliga för
nybörjarprojekt.
Gällande administrationsavgifter så har föreningen just nu två stycken webbhotell (One.com,
Oderland). Styrelsen valde att byta webbhotell under verksamhetsåret från One.com till
Oderland för att underlätta stödet av flera subdomäner. Detta innebar en del extra
administrativa kostnader då abonnemang tiderna överlappande.
Kvittona för dessa budgetposter har varit i god ordning.

Sammanfattning
Enligt bedömning stämmer balanserna. Revisorn har tagit del av en väl organiserad och väl
förberedd bokföring. Kassören och ordförande gav rimliga svar på alla de frågor som
ställdes under revisionen.
Underskriven revisor rekommenderar härmed ansvarsbefrielse för CRFs styrelse för
verksamhetsår 2021-2022.

Signatur

Ort & Datum

_________________________

Göteborg, 2022-06-19
_________________________

Christer Edvardsson, lekmannarevisor verksamhetsåret 2021-2022

Proposition - Strategi för att komma över kravet för antal
studenter relativt icke-studenter
Bakgrund
Chalmers kårstyrelse har påpekat att antalet medlemmar i CRF som också är medlemmar i Chalmers
Kåren är lägre än de stipulerade 50%.
Styrelsen bad om och fick respit då Covid gjort det svårt för CRF att värva medlemmar under läsåret
21/22, särskilt under den så viktiga mottagningen.
Styrelsen förhandlade fram med kåren att behöva lösa situation innan slutet av september 2022.
Styrelsen tror att ett synnerligen aktivt rekryteringsarbete i början av höstterminen är nyckeln för att få
siffrorna på rätt köl samt för att öka aktiviteten i CRF, men skulle vilja ha ett verktyg att ta till i nödfall.
Styrelsen har därför skrivit denna proposition för föreslå ett sådant.

Yrkande
Verktyg: Skapa kö för icke-Chalmerister
Beskrivning: Icke-Chalmerister släpps in om antalet Chalmerister > antalet icke-Chalmerister i
föreningen. Fram tills dess får de stå i kö.
Fördelar: Garanti för att möta kårens krav
Nackdelar: Mycket administration och jobbigt att förklara.

Chalmers Robotförenings styrelse 2021/2022

POST

INFO

ANSV.

FÖRSLAG

KLAR

MOTIVERIN
G

Budgetförslag 2223

INGÅENDE (2022-05-31)

114,394.34 kr

INKOMSTER

0.00 kr

REST. INK. 138,100.00 kr

UTGIFTER

0.00 kr

REST. UTG. 139,360.00 kr
PROGNOS 113,134.34 kr

RESULTAT

114,394.34 kr

NUVARANDE (2022-05-31)

114,394.34 kr

DISKREPENS

0.00 kr

BELOPP
HITILLS

KVARSTÅENDE

FÖRSLAG

ANDEL

Utskott

Utskott: 3D-skrivare

Underhåll och utveckling

0.00 kr

-5,000.00 kr

-5,000.00 kr

0.00%

Utskott

Utskott: 3D-skrivare

Inköp av filament

0.00 kr

-6,000.00 kr

-6,000.00 kr

0.00%

Inga planer för inköp av en till 3D-skrivare finns för tillfället, men skulle
ett sådant beslut tas, så kallas ett nytt budgetmöte för att justera

Utskott

Utskott: 3D-skrivare

Utskott

Utskott: 3D-skrivare

Utskott

Utskott: Laserskärare

Utskott

Utskott: Laserskärare

Vi har redan linser och speglar så det borde räcka för året, men lämnar
punkten på 0kr som påminnelse till nästa budgetförslag när det som
finns på lager börjar ta slut

Utskott

Utskott: Laserskärare

Utskott

Utskott: Laserskärare

Utskott

Utskott: Laserskärare

Utskott
Utskott

PROGRESS

KONTO

KS

3D-skrivare
3D-skrivare
3D-skrivare

PR

UTR1-1
UTR1-2

Inköp av ny 3D-skrivare

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00%

Inköp av tillbehör till försäljning, t.ex. threaded inserts etc

0.00 kr

-500.00 kr

-500.00 kr

0.00%

Material

0.00 kr

-4,000.00 kr

-4,000.00 kr

0.00%

Laserskärare

UTR2-1

Linser, speglar

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00%

Laserskärare

UTR2-2

Finns en risk att nuvarande laserrör och nätagg börjar bli slitet

Underhåll och utveckling

0.00 kr

-4,000.00 kr

-4,000.00 kr

0.00%

Laserskärare

UTR2-3

Nuvarande laserskärare köptes in 2016, och det kan finnas värde i att
köpa en ny och bättre laser så småning om, ifall vi kan hitta en sponsor
till detta

Inköp av ny laserskärare

0.00 kr

-30,000.00 kr

-30,000.00 kr

0.00%

Laserskärare

UTR2-4

Spons till inköp av ny laserskärare

0.00 kr

30,000.00 kr

30,000.00 kr

0.00%

Laserskärare

UTR2-5

Utskott: Verkstad

Tillbehör till manuell fräs

0.00 kr

-5,000.00 kr

-5,000.00 kr

0.00%

Verkstad

UTR5-4

Utskott: Verkstad

Verktyg, mindre maskiner mm

0.00 kr

-5,000.00 kr

-5,000.00 kr

0.00%

Verkstad

UTR5-2

Utskott

Utskott: Verkstad

Lim, spray, kemikalier mm

0.00 kr

-2,000.00 kr

-2,000.00 kr

0.00%

Verkstad

UTR5-5

Utskott

Utskott: Verkstad

Underhåll av verkstaden

0.00 kr

-2,000.00 kr

-2,000.00 kr

0.00%

Verkstad

UTR5-6

Utskott

Utskott: Verkstad

Utrymme för underhåll utav lokalen, t.ex. nya hyllor m.m. som kan
komma under året

Uppgradering och underhåll av lokalen

0.00 kr

-3,000.00 kr

-3,000.00 kr

0.00%

Lokal

LKL-1

Utskott

Utskott: Komponeneter

kan komma behöva justeras under nytt budgetmöte ifall mycket
komponenter skall skaffas in till t.ex. robot-sm

Komponenter till försäljning

0.00 kr

-5,000.00 kr

-5,000.00 kr

0.00%

Komponenter

KOM1-1

Utskott

Övr skivmaterial

0.00 kr

-1,000.00 kr

-1,000.00 kr

0.00%

Material

MTR-1

Utskott

Beslag

0.00 kr

-3,000.00 kr

-3,000.00 kr

0.00%

Material

MTR-2

Medlemmar

Medlemspott

Eventuellt nya projekt som dyker upp

0.00 kr

-10,000.00 kr

-10,000.00 kr

0.00%

Medlemsprojekt MEDL-1

Medlemmar

CRF-projekt: Våffelmaskinen

Behöver färdigställas

0.00 kr

0.00 kr

0.00 kr

0.00%

Medlemsprojekt C4

Styrelsen

Utbildningsmaterial

Böcker, framställande av utbildningsmaterial mm.

0.00 kr

-1,000.00 kr

-1,000.00 kr

0.00%

Utblidning

UTB-2

Styrelsen

Workshops

0.00 kr

-1,000.00 kr

-1,000.00 kr

0.00%

Utblidning

UTB-1

Styrelsen

Försäljning filament

Sänkt från föregående år, då försäljningen avtagnat, men förhoppning
att det ökar lite

Om man räknar på nuvarande försäljningstakt

0.00 kr

4,000.00 kr

4,000.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-1

Styrelsen

Försäljning komponenter

Sänkt något

Om man räknar på nuvarande försäljningstakt

0.00 kr

7,000.00 kr

7,000.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-2

Styrelsen

Försäljning mat

Om man räknar på nuvarande försäljningstakt

0.00 kr

8,000.00 kr

8,000.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-3

Styrelsen

Försäljning skivmaterial

0.00 kr

1,000.00 kr

1,000.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-7

Styrelsen

Försäljning övrigt

0.00 kr

1,000.00 kr

1,000.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-5

Styrelsen

Försäljning 3D-printing tillbehör

Inserts etc

0.00 kr

100.00 kr

100.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-8

Styrelsen

Inköp mat

Om man räknar på +-0

0.00 kr

-10,000.00 kr

-10,000.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-4

Styrelsen

Zettle avgifter

0.00 kr

-360.00 kr

-360.00 kr

0.00%

Försäljning

FORS-6

Styrelsen

Kandidatarbeten

0.00 kr

2,000.00 kr

2,000.00 kr

0.00%

Tjänster

TJNS-1

Nollställd budget tills att beslut om projektet skall fortsättas tas

3D-skrivare

UTR1-3
UTR1-4

POST

INFO

ANSV.

MOTIVERIN
G

KLAR

FÖRSLAG

Budgetförslag 2223

Styrelsen

Övriga externa arbeten

Styrelsen

Unga Forskare Bidrag

De senaste 3 åren har vi ej nått upp till gränsen, men vi hoppas att
kunna rekrytera fler medlemmar under 26 för att nå gränsen

Ex. Exjobb och företag

Styrelsen

Administrationskostnader

Bankkostnader ~230kr/mån, webhosting ~1600/år,
bokföringsmjukvara ~130kr/mån

bankkostnader mm

Styrelsen

Styrelseutgifter

Styrelseaktiviteter etc

Styrelsen

Styrelsen

INGÅENDE (2022-05-31)

114,394.34 kr

INKOMSTER

0.00 kr

REST. INK. 138,100.00 kr

UTGIFTER

0.00 kr

REST. UTG. 139,360.00 kr
PROGNOS 113,134.34 kr

RESULTAT

114,394.34 kr

NUVARANDE (2022-05-31)

114,394.34 kr

DISKREPENS

0.00 kr

BELOPP
HITILLS

KVARSTÅENDE

ANDEL

PROGRESS

KONTO

KS

PR

1,000.00 kr

1,000.00 kr

0.00%

Tjänster

3,000.00 kr

3,000.00 kr

0.00%

Bidrag

0.00 kr

-7,000.00 kr

-7,000.00 kr

0.00%

Administration ADM-1

0.00 kr

-1,500.00 kr

-1,500.00 kr

0.00%

Styrelsen

STY-1

Medlemskapsavgifter

2021 hade vi ungefär 101 medlemmar. Förhoppningsvis
kan vi börja återta tidigare medlemsantal efter pandemin
är över

0.00 kr

15,000.00 kr

15,000.00 kr

0.00%

Bidrag

BIDR-2

PR, Mottagningen och
rekryteringsaktiviteter

För PR, aktiviteter för att rekrytera medlemmar, aktiviteter
under mottagningen etc

0.00 kr

-2,000.00 kr

-2,000.00 kr

0.00%

Representation REP-1

Sponsorintäkter

Andra, mindre och generella sponsorskap av CRF

0.00 kr

10,000.00 kr

10,000.00 kr

0.00%

Bidrag

BIDR-1

Sänkt från 100k till 50k då det kan bli svårare än normalt att hitta
sponsorer

0.00 kr

FÖRSLAG

0.00 kr

TJNS-2
BIDR-1

Utskott

Robot-SM: Sponsorintäkter

Inte lika mycket krut på sponsjakt

0.00 kr

50,000.00 kr

50,000.00 kr

0.00%

Robot-SM

RSM-1

Utskott

Robot-SM: Matförsäljning

Intäkter kiosk

0.00 kr

6,000.00 kr

6,000.00 kr

0.00%

Robot-SM

RSM-2

Utskott

Robot-SM: Utgifter

Ex. Matinköp, PR, gå ut på kvällen

0.00 kr

-31,000.00 kr

-31,000.00 kr

0.00%

Robot-SM

RSM-3

