Stadsledningskontoret

Redovisning
Sida 1 (2)

Redovisning av kommunalt partistöd och granskningsrapport
Blanketten är ett stöd för redovisning av hur partistödet har använts under föregående år. 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 gång per år. 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 Stockholm

Org. nr.
802508-2275

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

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

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

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)
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Fonderade medel inför nästa val

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

Ort och datum

Signatur Ordförande

Signatur Kassör

Namnförtydligande
Miriam King

Namnförtydligande
Jessica Smaaland

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
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Ort och datum

Granskare

Namnförtydligande
Lisa Palm
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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Ekonomisk berättelse för

Feministiskt initiativ Stockholm
802508-2275
Räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31

Resultaträkning
Avser räkenskapsår 2020-01-01–2020-12-31
Föreningens intäkter
Partistöd
Övriga intäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

1 838 000
163 192
2 001 192

-491 307
-717 570
-1 208 877
792 315

-45
-45

Resultat efter finansiella poster

792 270

Resultat före skatt

792 270

Årets resultat

792 269

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar

0
8

Kassa och bank

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 360 821
1 360 821
1 360 829

SUMMA TILLGÅNGAR

1 360 829

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital *
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

28 433
1 275 323
1 303 756

Kortfristiga skulder

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

0
12 841
44 232
57 073
1 360 829

*) Dessa siffror var de som godkändes vid årsmötet. Senare uppdagades att det
resultatet för 2019 inte hade omförts till eget kapital. Det korrigerade egna kapitalet ser
ut som följer:
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

511 487
792 269
1 303 756

Redovisning av partistöd 2020
Feministiskt initiativ Stockholm har fått 1 838 000 kr i partistöd år 2020 och får härmed
lämna följande rapport om hur partistödet har använts under året.

Medlemsmöten och externa arrangemang
Fi Stockholm anordnar regelbundet medlemsmöten för beslut om politik, organisation och
strategi. På grund av covid-19 har flera av våra vanliga evenemang antingen ställts in, flyttats
fram eller blivit digitala, som Järva och Pride. Vi har deltagit digitalt där det har funnits
möjlighet.
Året började som vanligt och den 8 mars höll vi ett panelsamtal samarrangerat med
Vänsterpartiet Storstockholm, om framtiden för den feministiska kampen. Vi höll till på Usine
vid Medborgarplatsen, och samtalet var både välbesökt och uppskattat. Den 1 maj deltog vi i
Feministiskt initiativs nationella arrangemang på Zoom.

Medlemsverksamheten
Under året har Fi Stockholm arrangerat medlemsmöten och olika samtal om politik. De
särskilda förutsättningarna under året har gjort att vi fått ställa om mycket av vår verksamhet
till digitalt. Medlemskansliet har löpande hållit medlemsträffar med både politiska
diskussioner och social samvaro, och har lyckats göra det bästa av den nya situationen.
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 medlemsaktiviteterna. I övrigt har
partiets verksamhet skett ideellt.

Övrigt
I Bagarmossens Folkets hus hyr vi rum för medlemskansliet och utrymmen för
medlemsaktiviteter av olika slag. Vi är också hyresvärd till Unga Feminister (UF!) som delar
lokalerna med oss. På grund av covid-19 har dock större delen av medlemskansliets arbete
under 2020, både det interna och det utåtriktade, bedrivits digitalt.
Av de medel som inte använts 2020 har 400 000 kronor fonderats inför nästa val, och
resterande förts över till 2021.

Feministiskt initiativ Stockholm
Box 1097
101 39 STOCKHOLM

Org.nr: 802508-2275

www.fistockholm.se
styrelsen@fistockholm.se

