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6.6. SSCO:s Rambudget
2022/23
Bakgrund
Kongressen ska varje år fastställa en rambudget för SSCO. Rambudgeten beskriver organisationens ekonomi i generella termer och ska för
medlemskårerna förutspå ett resultat för verksamhetsåret. I relation till
rambudgeten fattar studentkårerna även beslut om medlemsavgifter
och arvoden för det kommande året.
SSCO är i ett föränderligt stadie i en oviss tid och har sedan 2021/22
lagt mycket energi på att undersöka nya former av finansiering av verksamheten. Detta är ett arbete som kommer fortgå och förhoppningen
är att kunna stabilisera ekonomin.
Styrelsen har även gjort de nedskärningar som går och ökat intäkterna
i form av medlemsavgiften, avgiften för fanborgens deltagande på Valborgsfirandet på Skansen och biljetterna för Valborgspubrundan. Presidiet håller även på att undersöka om vissa externa kostnader, speciellt
uppgifter kopplat till redovisning, går att flytta till kontoret. Både nedskärningarna och de höjda avgifterna är en del av SSCO:s långsiktiga
arbete. Framför allt att medlemsavgiften kommer uppindexeras varje
år.
Andra ekonomiska satsningar som ses över är olika typer av bidrag,
samt eventuella sponsorintäkter för allt från Akademisk kvart till
SSCO-kortet.
Rambudgeten förutsätter att propositionerna för Presidiets uppdragsbeskrivning och Nyttjande av kapital från Studentpalatset bifalles.
Se bilaga för förteckning över intäkter och utgifter.
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Beslutsförslag
Styrelsen föreslår kongressen
att
uppindexera medlemsavgiften med medelvärdet av KPI för år
2021 och fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022/23 till
14,3 kronor per kårmedlem
att
fastställa heltidsarvodet för presidiet till 45,5 % av prisbasbeloppet för 2022 per person och månad för verksamhetsåret 2022/23
att

fastställa SSCO:s rambudget 2022/23
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Intäkter
Medlemsavgifter
Nobel
Valborg
Övermarskalksämbetet
Bostadsdelegationen
Akademisk kvart
Återinvestering
Totala intäkter

429 240
818 500
313 200
40 000
612 700
534 000
1 800 000
4 547 640

Resultat
Totala intäkter
Totala kostnader
Resultat

4 547 640
4 617 254
-69 614 kr
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Kostnader
Organisatoriska förutsättningar
Lokaler
Politisk påverkan
Studiesocial verksamhet
Studentservice och medlemsstöd
Personal och arvoderade
Totala kostnader

4

564 485
815 190
104 000
705 500
134 380
2 293 699
4 617 254

Sveavägen 110, 113 50 Stockholm
org.nr 802006-3544

SSCO:s Rambudget 2022/23
Fastställd 2022-05-21

Förklaring av intäkter
Medlemsavgifter

Bostadsdelegationen

Styrelsen föreslår en höjning av
medlemsavgiften till 14,3 kr per
kårmedlem hos respektive kår. I
budgeten prognostiserar vi för
30 000 kårmedlemmar i Stockholm.

Genom avtal med SSSB ska
SSCO årligen ersättas med ca
600 000 kr för vårt arbete med
Bostadsdelegationen (BD), som
behandlar dispensärenden för
SSSB:s hyresgäster.

Nobel

Akademisk kvart

Intäkterna för Nobel är biljettförsäljning i samband med
Nobellotteriet och Nobelbanketten.

Akademisk kvart är vår sida för
andrahandsförmedling av bostäder med schyssta villkor för
studenter. Förmedlingen finansieras utöver SSCO av Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms
universitet och Södertörns högskola.

Valborg

Intäkterna för Valborg är biljettförsäljning till Valborgspubrundan och intäkter från medlemskårerna i samband med valborgsfirandet på Skansen.

Återinvestering

Övermarskalksämbetet

Enligt studentrådsbeslut 2019
ska SSCO budgetera för årligt
nyttjande av avkastning om
600 000 kr. Här budgeteras även
1 200 000 kr från Studentpalatset AB.

Övermarskalksämbetets arbete
har, förutom intäkter för Nobel och Valborg, intäkter kopplade till Klubbmästarrådet
(KMR) och STAD-utbildningen.
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Förklaring av kostnader
Organisatoriska förutsättningar

Studiesocial verksamhet

Här budgeterar Valborgs- och
Nobelfestligheterna
samt
Klubbmästarrådet och STADutbildningen.

Utöver kostnader för lokaler
som redovisas separat ingår här
alla andra kostnader som krävs
för att vara en stabil och demokratisk organisation. Här ryms
bland annat kostnader för kongresser, redovisning och revision, försäkringar, mötes- och
konferenskostnader, kontorsmaterial, programvaror och
webbtjänster.

Studentservice och medlemsstöd

Här budgeteras Akademisk
kvart, Bostadsdelegationen och
medlemsdatabasen som möjliggör köande i SSSB:s bostadskö.
Personal och arvoderade

Lokalkostnader

Här budgeteras löner, arbetsgivaravgifter, pension och andra
personalkostnader samt arvoden och arbetsgivaravgifter för
presidiet och övermarskalksämbetet.

Här ingår hyreskostnader, samt
el, städning och larm.
Politisk påverkan

Här budgeterar vi för våra politiska kampanjer, möten och resor samt deltagaravgifter till politiska nätverksträffar.
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