
FreelanceGruppen
Forslag til
budget 2022
INDTÆGTER:

Kontingent 1550000 (1)
Renter 0
Div. Andre indtægter 0

INDTÆGTER I ALT 1.550.000

UDGIFTER

Udgifter Bestyrelsen -585000
Bestyrelse fortæring -30000
Bestyrelse transport -5000
Bestyrelse kilometer -25000
Bestyrelse opholdsudgifter -50000
Bestyrelse Fagligt Frikøb -425000 (2)
Bestyrelsens kompetenceudvikling -50000 (3)

Medlemsaktiviteter -1340000 (4)
Generalforsamling -415000 (5)
Delegeret-/Valgmøde 0
Abo. Medlemmer -200000
Medlemsarrangementer -500000
Organisering -75000
Klubarbejde -150000

Nordisk & Int. Møder -10.000
Nordisk & Int. Samarbejde -10000

Hjemmeside -260000
Web teknisk vedligeholdelse -30000
Web redaktion -230000

Drift og Administration -179000
DJ administrationsaftale -30000
Gebyrer/renter -1000
Gaver/repræsentation m.m. -5000
Kontorartikler, telefoni/dropboks, småanskaffelser -20000
IT omkostninger -20000
Indkøb af PR matr. -40000
Lokaleleje til PR matr. -8000
Safety Fund -40000 (6)
Div. Andre omk. (Tilskud, gaver blomster) -10000
Revisionsgennemgang -5000

Barselsfonden -289896 (7)

UDGIFTER I ALT -2.663.896

PERIODENS RESULTAT -1.113.896

Note 1
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret 70 kr.
pr. måned, men at kontingentet til barselsfonden nedsættes til
5 kr. pr. måned. Se også note 7 og bestyrelsens beretning
2021.

Note 2
Fagligt Frikøb til bestyrelsen er pt. fastholdt på samme niveau
som i 2019.
Der betales fagligt frikøb både til bestyrelsesmedlemmer og til
andre medlemmer, der udfører fagligt arbejde efter aftale.
Fagligt frikøb indgår i følgende konti:
• Fagligt Frikøb,
• Klubarbejde
• Rekruttering/organisering
• Web redaktion
• Generalforsamling

Note 3
Da bestyrelsen har en god kontinuitet og dens medlemmer
sidder i flere år, mener vi der er brug for yderligere
kompetenceudvikling end den vi opbygger løbende i det
faglige arbejde. Det kan være kurser o.lign. Det vil vi genre
have midler til.

Note 4
Med en væsentlig forøgelse af bl.a. budgettet for
medlemsarrangementer og generalforsamling er bestyrelsens
forslag til udgiftsbudget væsentligt højere end budgetteret og
realiseret i 2021.

Note 5
Budgettet for generalforsamlingen er lagt ud fra både kendte
og forventede udgifter til generalforsamlingen i 2022. Der er
formodentlig overbudgetteret lidt.

Note 6
Bestyrelsen foreslår at afsætte 40.000 kr., som kan bruges til
safety-arbejde, hvor de gør mest gavn. Det har
generalforsamlingen givet mandat til tidligere. På den måde
kommer de til udbetaling, når der er behov for dem, og de
bliver ikke akkumuleret et sted, hvor de ikke kommer ud og
arbejde. I øjeblikket er der stort fokus på støtte til IMS’
Safetyfond og hjælp til mediefolk, der rammes af krigen
mellem Ukraine og Rusland. Mange medlemmer af
FreelanceGruppen har allerede bidraget via medlemskaber af
kredse og andre grupper, der har indbetalt. Men pengene kan
sagtens komme til at gøre gavn der, hvis puljen fattes penge.

Note 7
Hvis generalforsamlingen vedtager at nedsætte kontingentet
til barselsfonden fra 10 til 5 kr. ser indtægts-regnestykket
sådan ud for budgetåret 2022, hvoraf nogle måneder jo
allerede er gået:
Fra januar til og med maj (5 mdr.) 10 kr. pr. medlem pr. måned
= i alt 170.532 kr. og juni til og med december (7 mdr.) i alt
119.364 kr. Samlet indtægt for 2022 på 289.896 kr.
Da der også er et overskud fra 2021 i fonden og har været
færre udbetalinger i 2021 end tidligere, vil vi i den kommende
periode have mulighed for både at sikre udbetalinger til dem,
der søger, og se om et kontingent på 5 kr. gør, at driften
balancerer efter etableringen af den offentlige barselsfond for
skattemæssigt selvstændige.


