Förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021-22
Presenterat för stämman 28 april 2021

Områden
Arenaträffar – erfarenhetsutbyte,
kunskapsutveckling och nätverk

Kunskapsutveckling

Aktiviteter

A: Arenaträff/-ar (HSS-konf. ersätter vårträffen udda år) 1 x 30
000 kr (VT2020 utgick pga pandemin)
B. Nätverksträffar (Uppdragsutbildning, Studenters
entreprenörskap) 2 x 15 000 kr
A. För att stärka det kunskapsutvecklande inslaget kan
arrangörer av Arenaträffar/motsv. äska extra medel för externa
föreläsare el.dyl.

B. Kompetensutveckling för medlemmarna (Erfa-dagar o.dyl.)
Underhålla och vidareutveckla samarbetet med
”systerorganisationer” och nätverk. Deltagande vid t ex HSS,
Reglab, SNITTS och liknande evenemang.
Planering och genomförande av studieresa 2021/22 (kost, ev.
Internationell studieresa
logi, transport på orten)
Stärka och kommunicera UniLinks roll Växla upp arbete med och kommunikation av UniLinks
erbjudande och position nationellt.
och position nationellt
Vårda och utveckla relationerna till beslutsfattare, myndigheter,
andra relevanta aktörer (främst reskostnader).

Förslag till justerat belopp 2021-22

Kostnad kr

Större subv. deltagaravgift, t.ex. 2 x 40 x
500 kr = 80 000 kr

110 000

Som ovan, 80 000 kr

110 000

30 000
25 000

Omvärldsbevakning av och goda
samarbeten med relevanta nätverk

Webb
Support, uppdateringar av unilink.se
Skapa nyhetsbrev (4 - 5 st/år)

Gemensamma utvecklingsprojekt
Forskning och samverkan

Kommunikation via sociala medier t.ex. Facebook och LinkedIn
Kunskapsutvecklingssatsning på relevanta områden. (Kostnader i
samband med planeringsmöten, etc.)
Ytterligare lyfta fram och belysa forskning kring samverkan
(reskostnader för talare o.dyl.)

Troligen inga fysiska möten 2021

5 000
75 000

Tidsbegränsade stödinsatser

140 000

Troligen inga fysiska möten 2021
Tidsbegränsad drift+webhosting K3portalen

2 500
15 000
7 000
0
0

Satsning baserad på K3-teman

40 000
10 000

Styrelsemöten

Ekonomiadministration och revision
Involvera och engagera flera
medlemmar i UniLinks arbete
Summa kostnader:

INTÄKTER
Överskott från föregående år
Totala tillgängliga medel
Resultat

En arbetande styrelse som bedriver workshops och
utvecklingsarbete, fysiskt och digitalt. (Styrelsearbete ska inte
innebära externa kostnader för lärosätet, varför föreningen
ersätter ledamöters resor till/från möten samt logi när så krävs.
Arbetsmöten lunch-till-lunch 1g/termin innebär således högre
kostnader men också mer produktiva möten.)
A. Tina Kahm, Redovisningskonsult vid Siffer-Montage AB.
B. Revision (Daniel Boström, BL Revision)
Reseersättningar etc. för medverkande i arbetsgrupper o.dyl.
utanför styrelsen.

MEDLEMSAVGIFTER
22 x 15 000 (fr.o.m. 1 juli 2021 även LTU = + 7 500 kr)

Troligen inga fysiska möten 2021

40 000
35 000
15 000
10 000
669 500

337 500
779 073
1 116 573
447 073

