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Redovisning av kommunalt partistöd och
granskningsrapport
Blanketten är ett stöd för redovisning av hur partistödet har använts under
föregående är. Om utrymmet i rutorna nedan inte är tillräckligt kan bilagor
bifogas. Redovisningen ska skickas till Stockholms stad, KF/KS kansli
(registraturet) senast den 30 juni året efter det att partistödet har betalts
ut. Beslut om att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige en gäng
per är. Partistödet betalas ut varje år och får bara ges till ett parti som är
en juridisk person.
Hur redovisning och granskningsrapporten ska genomföras framgår
närmare av proposition 213/14:5 sida 78-79 samt SKL:s cirkulär 14:12.
Partiets namn

Feministiskt initiativ

Or . nr.

802508-2275

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under
det gångna året.

Ii

778 000 kronor

Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/
material/utskick/övriga kostnader m.m.

Kostnaden för verksamheten uppgick till I 428 722 kronor, varav
personalkostnader 740 646 kronor.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisa
tionen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin?)

I

O kronor.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka mot
prestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin?)

Stadsledningskontoret
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm .se

Fonderade medel inför nästa val

1400 000 kronor

B Stockholms
V stad

Redovisning
Sida 2 (2)

Härmed intygas att redovisningen är sanningsenlig samt att partistödet
har använts i enlighet med det ändamål som framgår av kommunallagen
2 kap. 9 § 1.
Ort och datum
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Ordförande

Kassör

Namnfört dli ande

Namnfört dli ande

Malin Ericson

2..oZo

Ellen Wickberg Månsson

Nedan ska den av partiet utsedda särskilda granskaren avge sin
granskningsrapport. Granskaren ska i första hand uttala sig om huruvida
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Det
är inte granskarens uppgift att avgöra om användningen överensstämmer
med ändamålet för partistödet.
Granskningsrapporten bör innehålla en redogörelse för på vilket sätt
granskningen genomförts och vilket material som legat till grund för
granskningen för att underlätta för utomstående att värdera
granskningsrapporten.
Granskningsrapport

Granskningen har genomförts genom att jämföra den ekonomiska
berättelsen för Feministiskt initiativ Stockholms verksamhetsår
2019, balansräkningen för Feministiskt initiativ Stockholm 2019
och resultaträkningen för Feministiskt initiativ Stockholm 2019
med redovisningen ovan. Jag har konstaterat att de stämmer
överens.

Ort och datum
Stadsledningskontoret
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
kom munstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Namnfört dli ande

Zabina Sjöström, internrevisor

Ekonomisk berättelse för

Feministiskt initiativ Stockholm
802508-2275
Räkenskapsåret 2019-01-01-2019-12-31

Resultaträkning
Avser räkenskapsår 2019-01-01-2019-12-31
Föreningens intäkter
Partistöd
Uthyrning lokal
Övriga intäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

1778000
67 025
66 804
1 911829

-688 076
-740 646
-1428722
483107

-53
-53

Resultat efter finansiella poster

483 054

Resultat före skatt

483 054

Årets resultat

483 054

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar

0

7 150

Kassa och bank

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

537 934
537 934
52 763

SUMMA TJLLGÅNGAR

545 084

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

28 433
483 054
511487

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

6498
27 099
33597
545 084
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Stockholm
Redovisning av partistöd 2019
Feministiskt initiativ Stockholm har fått 1 778 000 kr i partistöd år 2019 och får härmed
lämna följande rapport om hur partistödet har använts under året.

I\Aedlemsmöter och externa arrangemang
Fi Stockholm anordnar regelbundet medlemsmöten för beslut om politik, organisation och
strategi. Utöver medlemsmöten deltog vi i exempelvis Järvaveckan där vi hade ett tält
bemannat hela veckan. Gruppledare Sissela Nordling Blanco inledde veckans partiledartal
tillsammans med partiledare Farida al-Abani. Under Pride deltog vi i paraden och med
seminarium i Pride House med rubriken Vart ska vi ta vägen nu?.
Andra höjdpunkter var 8 mars, då vi deltog i ABF Stockholms samordnade arrangemang
genom ett välbesökt seminarium med rubriken Finns det ett hot mot kvinnors organisering?.
På 1 maj hölls den årliga demonstrationen från Mariatorget till Tantolunden med uppsamling
där politiker från partiet talade.

Medlemsverksamheten
Verksamhetens fokus låg 2019 på medlemsdeltagande och organisationsutveckling. Med
medlemskansliet som drivande kraft har medlemsföreningen kunnat fortsätta arbetet med att
stödja våra medlemmars organisering och engagemang.
Fi Stockholm arrangerar återkommande studiecirklar, föreläsningar och samtal, riktade både
till medlemmar och till allmänheten. För medlemmarna erbjuder vi medlemsutbildningar som
behandlar Feministiskt initiativs organisation och politik, men också innehåller diskussioner
om allmänna politik- och demokratifrågor i Stockholm, Sverige och världen.
Medlemskansliet består av en heltidsanställd verksamhetsledare och en halvtidsanställd
fältsamordnare. Till medlemskansliets uppgifter hör att stödja styrelsen i förvaltningen av
medlemsföreningen, men också att planera och anordna medlemsaktivitetema. I övrigt har
partiets verksamhet skett ideellt.

Övrigt
Vid årsskiftet flyttade vi från våra valrörelselokaler på Kungsholmsgatan till ett tillfälligt,
mindre kontor, för att efter sommaren landa i Bagarmossens Folkets hus. Där hyr vi rum för
medlemskansliet och utrymmen för medlemsaktiviteter av olika slag.
Av de medel som inte använts 2019 har 400 000 kronor fonderats inför nästa val, och
resterande förts över till 2020.

Femimstiskt initiativ Stockholm
Box 1097
101 39 STOCKHOLM

Org.nr: 802508-2275

www.fistockholm.se
styrelsen@fistockholm.se

