
 

 
Ekonomisk redogörelse 2020, Cramérsällskapet 
 
Vid räkenskapsårets början, 1/1 2020 uppgick våra tillgångar till SEK 85 005,47. Under 2020 
har sällskapets intäkter uppgått till SEK 50, kostnaderna till SEK 11 100. Vi har en fordran på 
Svenska Statistikfrämjandet på SEK 4125 gällande Cramérsällskapets medlemsavgifter för 
2020 som betalats in till Statistikfrämjandet men ej fördelats ut innan årsskiftet. Årets resultat 
är således ett minusresultat på SEK 6925. 
 
Värt att notera är att såväl vår—som höstmöte hölls digitalt och genererade varken intäkter 
eller utgifter.  
 
Specifikation av intäkter: Vi fick in medlemsavgift för en enskild medlem innan årsmötena 
2020 ägde rum, och Statistikfrämjandet därefter övertog all hantering av medlemsavgifter 
(SEK 50 då nuvarande avgift SEK 75 beslutades vid vårt årsmöte).  
 
Specifikation av fordran: Statistikfrämjandet tog efter årsmötet 2020 över all hantering av 
medlemskap och -avgifter. Underföreningarnas avgifter skall således överföras från 
Statistikfrämjandet till respektive underförening. Enligt Statistikfrämjandets medlemsregister 
har 55 inbetalningar á SEK 75 avseende medlemskap i Cramérsällskapet registrerats under 
2020, vid årsskiftet har inga medlemsavgifter inkommit till Cramérsällskapets konto. 
 
Specifikation av utgifter: Utöver Höstmötet tilldelades årets Cramérpristagare Felix Wahl 
SEK 10000 i prissumma, samt bankavgifter från Nordea som uppgick till SEK 1 100. 
 
Kommentar. För Cramérpriset kommer SEK 5000 från en öronmärkt donation ingiven 2019 
av Rolf Sundberg, övriga SEK 5000 från befintliga medel. Med donationen och dess syfte i 
åtanke kunde vi förväntas gå med SEK 5000 i förlust under 2020. Istället blev förlusten SEK 
6925, alltså nästan SEK 2000 mer än planerat. Samma kommentar som vid förra årets bokslut 
är återigen passande: Ur kassörens perspektiv är det önskvärt att de medlemsavgifter vi får in 
kan täcka prissumman till Cramérpristagaren (SEK 5000) samt den fasta bankavgiften (för 
2021 uppgår den till SEK 1300). Våra aktiviteter kan täckas av mötesavgifter och/eller bidrag 
från Statistikfrämjandet, men Cramérpriset bedömer åtminstone jag att Statistikfrämjandet 
inte är intresserade av att bidra till då det inte är en aktivitet i egentlig mening - även om det 
genererar aktivitet i form av föredrag vid sällskapets årsmöte. Att ointresset från 
Statistikfrämjandet även gäller bankavgiften bedömer jag som självklart.  
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