
 

 
 

Ekonomisk redogörelse 2022, Cramérsällskapet 
 
Vid räkenskapsårets början, 1/1 2022 uppgick våra tillgångar till SEK 94703,77. Under 2021 
har sällskapets intäkter uppgått till SEK 32 228,83, kostnaderna till SEK 30 372,70. Vi har 
fordringar på totalt SEK 4225 på intäktssidan. Årets resultat är ett plusresultat på SEK 
6081,13.  
 
Efter att under året ha reglerat en fordran på kostnadssidan från Högskoleresturanger AB på 
SEK 15 555 gällande utgifter för höstmötet 2021 uppgår våra tillgångar den 31/12 2022 till 
SEK 81004,90 plus 4225 kr i fordringar, totalt SEK 85 229,90. 
 
Specifikation av intäkter inklusive fordringar: Vi fick under året in medlemsavgifter för 
61 medlemmar. Medlemsavgiften för enskild medlem är f.n. SEK 75/år. Ytterligare tre 
medlemmar har betalat till Statistikfrämjandet men deras kassör har inte hunnit föra över 
betalningarna innan årsskiftet, vi har därför en fordran på Statistikfrämjandet på SEK 225. 
Vid höstmötet tog vi ut en avgift på SEK 1000 för medlemmar och SEK 1100 för icke-
medlemmar, totalt fick vi in SEK 19600 före årsskiftet. En betalning på SEK 4000 hann inte 
registreras innan årsskiftet och är därför upptagen som fordran i resultaträkningen.  
 
Specifikation av utgifter: Vid höstmötet bjöd vi på fika och middag dag ett samt fika och en 
enklare lunch dag två. Utöver höstmötet tilldelades årets Cramérpristagare Martina Favero 
SEK 10000 i prissumma, slutligen hade vi bankavgifter från Nordea som uppgick till SEK 
1301,70. 
 
Kommentarer: Vår budget för 2022 indikerade att vi skulle gå med SEK 2300 i underskott, 
istället blev det ett plusresultat med drygt SEK 6000. Orsaken är att höstmötet genererade 
mer intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Vår ambition är att höstmötena över tid skall 
gå ganska ”jämnt upp”.  
 
Antalet betalande medlemmar ligger sedan ett par år stadigt kring 60. Vi har ytterligare ett 
trettiotal medlemmar som aktivt angett i medlemsregistret att de vill vara medlemmar i 
Cramérsällskapet. Eftersom vår moderförening Statistikfrämjandet nu byter registerleverantör 
kommer det vara möjligt att betala medlemsavgiften direkt via t.ex. kort eller Swish, vi 
hoppas att detta skall underlätta för alla intresserade att betala medlemsavgiften. Vi hade åtta 
institutionsmedlemmar 2022, och hoppas förstås på att fler ansluter under 2023. 
 
 
Umeå 2023-03-10. 
Anders Lundquist, Kassör 


