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Board Proposal A: Regulatory
Budget for the Operational Year of
2020/2021
Proposals
to a dopt the proposed budget as the Regulatory Budget for the Operational Year of 2020/2021.
See the “Suggested Regulatory Budget” document.

Motivation
During the previous years, the only annual meeting decision on budget has been taken on the
election meeting in May. This serves to give the members the best way of directing the mandate
of the board, as the budget proposal is given along with the operational plan and the election of
new board members.
A problem with this has been that the budget adopted in May is seen as just a broad outline for
the board’s work. The board has generally considered itself fully mandated to make changes to
the budget subsequently during their operational year. While there should still be room for the
board to make smaller adjustments to the budget within the frame of the regular operations, and
room for necessary reallocation come unforseen external events, the budget proposal accepted
by the annual meeting should in practice serve as regulatory. With putting forth this proposal,
which is an update and improvement of the budget decided in May, the board of 20/21 wishes to
increase transparency and offer the members a better way of governing the association.
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Utrikespolitiska
föreningen i Uppsala

BOX 513
Kyrkogårdsgatan 10
751 20 Uppsala

Org. Nr. 817603-5221
ufuppsala.se
info@ufuppsala.se

20201017

Styrelsens förslag A: Riktbudget
för verksamhetsåret 2020/2021
Förslag
att anta den framlagda budgeten som riktbudget för verksamhetsåret 2020/2021. Se dokumentet
“Föreslagen riktbudget.”

Motivering
Under de senaste åren har det enda årsmötetsbeslutet om budget tagits på valårsmötet i maj.
Syftet med detta är att ge medlemmarna ett tydligt sätt att avväga styrelsens mandat eftersom
budgetförslaget läggs fram tillsammans med verksamhetsplanen och valet av den nästkommande
styrelsen.
Ett problem med detta har varit att majbudgeten har behandlats som blott en vag kontur för
styrelsens arbete. Styrelsen har istället agerat såsom den vore fullt bemyndigat att anta ändringar
löpande under verksamhetsåret. Även om det fortfarande borde finnas rum för styrelsen att göra
mindre ändringar inom ramen för den löpande verksamhet samt nödvändiga omfördelningar vid
oförutsedda händelser ska riktbudgeten i högre grad styra styrelsens arbete. Genom att lägga
fram detta förslag , vilket är en uppdaterad och förbättrad version av maj månads budget, ämnar
därför 20/21 års styrelse att öka insynen för medlemmarna så att de på ett bättre sätt kan styra
föreningen.

Undertecknat
Styrelsen 20/21, genom
Isak Lefvert, Ordförande
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