
 

 

Förslag till budget för Balans Jämtland under verksamhetsåret 2023. 

Förslag till budget är satt efter tidigare utgifter och inkomster som föreningen haft och saldot på 
kontot hos Handelsbanken. Allt efter resultatrapporten. 

Föreningens saldo hos Handelsbanken 7 februari 2023: 135 091 kronor 

Förväntade intäkter under året:  cirka 18 000 kronor, baserat på tidigare årsinkomster från bidrag. 

Balans Jämtland kommer att söka det årliga föreningsbidraget från Östersunds kommun som 
föreningen tidigare blivit beviljad.  

Bidraget från Östersunds kommun var 15 770 kronor 2022 
Medlemsbidrag från Riksförbundet Balans var 3439 kronor år 2022. 

Under 2023 kommer Torsdagsträffarna i föreningen att utvecklas. Det kommer innebära att vi 
kommer att ordna fler olika aktiviteter än bara samtalsträffar, så som korvgrillning, skogsutflykter, 
pyssel.  Styrelsen föreslår därför att det avsätts 5000 kronor för torsdagsaktiviteter.  

Nya samarbeten med Dans för alla och föreningen Attention Jämtland Härjedalen påbörjas under 
2023. Styrelsen föreslår att 5000 pengar avsätts till samarbetsaktiviteter under året.  

Föreningens turné runt om i länet kommer att fortsätta. Utifrån tidigare det ökade bränslepriset gör 
föreningen bedömningen att det behövs avsättas mer pengar i år än tidigare år för att kunna 
genomföra turnén. Styrelsen föreslår att 1500 kronor/resa avsätts till turnén under 2023.  

Föreningen anser att en ny utgiftspost behövs som vi kallar för medlemsförmån. Medlemsförmån 
kan till exempel vara att vi bjuder på biobiljetter, föreläsningar eller andra aktiviteter som kostar för 
dem som är medlemmar i Balans Jämtland.  
Styrelsen föreslår att 5000 kronor avsätts till medlemsförmåner.  

Styrelsen beslutade 2021 att 10 000 kronor skulle avsättas som sponsring till poddcasten ”Den svarta 
hunden”. Den sponsringen föreslås fortsätta under 2023 då de 10 000 kronorna från 2022 ännu inte 
är förbrukade. 8000 kronor för 2023.  

Marknadsföring i form av broschyrer, informationsmaterial och profilprodukter. Föreningen förslår 
att 2000 kronor avsätts till det under 2023.  

Förslag till utgifter i Balans Jämtland för verksamhetsåret 2023: 46 000 kronor  

 


