Långsiktig policy för ekonomi och sparande
1. Utrikespolitiska Föreningen (UF) i Uppsala är en ideell förening vars primära syfte är att
främja den verksamhet som bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och vilken kommer
medlemmar och allmänhet tillgodo. Föreningens ekonomi skall organiseras på ett sådant sätt
att den med hänsyn till effektivitet och långsiktighet bäst främjar föreningens verksamheter.
Vidare skall ekonomin skötas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med god redovisningssed.
1.2. Långsiktigt skall ekonomin i UF Uppsala vila på tre pelare:
1. Att effektivt främja den egna verksamheten såsom den organiseras i enlighet med
föreningens stadgar och syften.
2. Att säkerställa föreningens trovärdighet och långsiktiga arbete genom goda rutiner,
god redovisningssed och ett långsiktigt perspektiv på sparande och investeringar.
3. Att verka för en föreningsdrift med hänsyn till miljö och långsiktig hållbarhet.
2. Långsiktighet och hållbarhet
UF Uppsala eftersträvar att den kontinuerliga verksamheten bedrivs med hänsyn till miljö och
långsiktig hållbarhet. I korthet innebär detta att UF söker välja hållbara och miljövänliga
alternativ i den mån det är möjligt vad gäller inköp av livsmedel och förbrukningsvaror, resor,
pappersförbrukning och liknande.
3. Sparande
UF Uppsala skall ha ett sparat kapital för att garantera stabilitet och på ett trovärdigt sätt
säkerställa föreningens långsiktiga arbete. Vidare bör beaktas att föreningen är av ideell art
och att en alltför hög nivå på sparande inte är eftersträvansvärt. För höga nivåer av sparande
är dels oförenligt med syftet att föreningens resurser skall komma medlemmarna tillgodo, dels
ett potentiellt ändamål för oro om inte beviljade bidrag används till uppgivet ändamål inom en
rimlig tidsaspekt. Följaktligen bör UF Uppsala ha en undre respektive övre gräns för sitt
sparande.
3.1 Undre gräns (golv)
Det egna sparade kapitalet skall utgöra en buffert för föreningen och garantera att
verksamheten kan fortskrida i vanlig ordning även om oförutsedda händelser skulle inträffa
under verksamhetsåret. Oförutsedda händelser kan inträffa både på intäktssidan såväl som
utgiftssidan och inkluderar alla eventualiteter som kan sätta käppar i hjulet för den reguljära
föreningsdriften.
Större delen av UF:s budget består av bidrag från utomstående givare. Emellertid görs
bidragsansökningar alltid med lång framförhållning och normalt ansöker sittande styrelse om
bidrag som beräknas inkomma först verksamhetsåret därefter. Därmed finns goda möjligheter
att prognostisera, beräkna och planera verksamheten lång tid i förväg. Därav bedöms att den
undre gränsen för föreningens sparande kapital inte behöver uppgå i en summa som
balanserar de förväntade bidragsintäkterna. Golvet för föreningens sparande bör uppgå i två
tredjedelar av de beräknade intäkterna från utomstående bidrag. Varför inte föreningens
egna intäkter tas i beaktning är för att de är svårprognostiserade och står väldigt mycket i
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proportion till vilka aktiviteter föreningen väljer att bedriva samt i vilken skala. Alternativt
kan den undre gränsen beräknas på föreningens förutsebara fasta kostnader.
3.2 Övre gräns (tak)
UF Uppsala bör ej ha ett sparande som överstiger de förutsebara kostnaderna för ett och ett
halvt verksamhetsår. Om så är fallet har föreningens resurser inte kommit medlemmarna
tillgodo på ett föredömligt sätt.
4. Föreningens ekonomiska resultat vid verksamhetsårets slut
Då föreningen sammanställer verksamhetsåret beräknas alla årets intäkter respektive utgifter
och årets resultat redovisas.
4.1 Vid negativt resultat: Då har föreningen råkat ut för någon oförutsedd händelse som gjort
den ursprungliga budgetplaneringen inaktuell. Det finns alltid en risk att en sådan situation
uppstår, men under förutsättning att föreningen har ett eget sparat kapital finns ingen
anledning till oro.
4.2 Vid positivt resultat: Då UF Uppsala gör ett positivt resultat till följd av goda egna
intäkter skall verksamhetsårets vinst allokeras på följande sätt:
I) Om föreningen inte har uppfyllt sin sparkvot såsom definierad ovan. Då skall en så stor del
av resultatet som krävs för att uppfylla denna vikas åt sparande. Detta kan således innebära
hela resultatet. Eventuellt överskott, då sparkvoten uppfyllts, kan styrelsen besluta att
investera eller hänföra åt projektfinansiering.
II) Om kvoten för föreningens eget sparande är uppfylld, men den övre gränsen inte uppnådd,
kan föreningens styrelse fatta beslut om rimlig fördelning av vinsten mellan sparande och
projektfinansiering med hänsyn till det aktuella läget. Långsiktiga investeringar i material,
möbler och andra inventarier med mera bör också diskuteras. I annat fall är riktlinjen att en
större del bör hänföras åt projektpotten.
III) Om kvoten för föreningens eget sparande är fylld och föreningen närmar sig taket för eget
kapital bör uteslutande större investeringar och projektfinansieringen tas i beaktning som
ändamål för eventuellt positivt resultat.
5. UF:s projektfinansiering
Syftet med konsistent projektfinansiering är att ge möjlighet att förverkliga projektidéer som
formas i föreningen under året och som kanske inte faller inom ramen för den fastlagda
budgetplanen. Därmed kan den ge chansen till medlemmar som vill driva egna projekt med
stöd av UF att göra detta. Vidare ger permanent projektfinansiering kontinuitet åt
projektverksamheten inom föreningen. Att vika en del av resultatet till projektfinansiering
varje år (under förutsättningarna givna i punkt 3.2) kommer ge möjlighet att använda kapital
som genererats under ett ekonomisk gott år att komma till användning under ett år som
kanske har smalare budgetram. Detta system, med möjlighet till självständiga projekt inom
föreningen, ger UF trovärdighet och långsiktighet i sin ambition att främja ett starkt
medlemsengagemang.
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