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Handbok för redovisning och ekonomi 
 

Medlemsföreningens ekonomi  
 
Protus är en ideell organisation, vilket innebär att Protus inte får vara vinstdrivande. 
Pengarna som finns i föreningen, ska användas för att nå föreningens ändamål.  
 
Medlemsföreningarna i Protus får ett årligt ekonomiskt stöd, för att driva lokal verksamhet. 
Som medlemsförening är det även möjligt att ansöka om extra ekonomiskt stöd för specifika 
aktiviteter. Det kallas att äska pengar och görs genom att medlemsföreningens styrelse 
skickar en äskningsansökan till Föreningen Protus styrelse. Ansökan ska tydligt beskriva 
vilken typ av aktivitet pengarna ska användas till och varför medlemsföreningen behöver ett 
extra ekonomiskt stöd för att anordna den. Protus styrelse kan sedan godkänna eller neka 
ansökan.  
 
Protus medlemsföreningar har i regel inte egna bankkonton, det årliga bidraget ges istället ut 
kontant. Detta för att underlätta den administrativa biten. Vid höga belopp kan ett bankkonto 
upprättas för föreningen. För att ha ett eget bankkonto krävs det att en av 
styrelsemedlemmarna är över 18 år och är så kallad firmatecknare för medlemsföreningen. 
Som firmatecknare har du tillgång till medlemsföreningens bankkonto och kan skriva på 
dokument för medlemsföreningens räkning.  
 
 
Att tänka på gällande medlemsföreningens ekonomi  
• Gör en budget (planering) för hur pengarna bör användas.  
• Var noga med att medlemsföreningens pengar endast används till föreningens verksamhet 
och kostnader för att bedriva den. 
• Allt som betalas med medlemsföreningens pengar ska kunna redovisas – spara därför 
alltid kvitton, fakturor och andra viktiga papper.  
• Använd pengarna! En medlemsförening ska inte gå med vinst, utan pengarna ska 
användas för att ge tillbaka till medlemmarna genom att bedriva verksamhet efter förbundets 
ändamål.  
 
Redovisning av medlemsföreningen  
 
Protus medlemsföreningar måste varje år redovisa vad medlemsföreningen gör. 
Redovisningarna av aktiviteter och närvaro skickas till Riksföreningen senast 31:a januari 
och bör följa denna mall för aktivitetsnärvaro. 
 
Medlemsföreningarna redovisar hur föregående år har sett ut; vilken typ av verksamhet som 
har bedrivits (vilka aktiviteter som har anordnats) och hur pengarna har använts. Detta sker 
genom att medlemsföreningarnas styrelser skriver en så kallad verksamhetsberättelse samt 
en ekonomisk redovisning. Viktigt att komma ihåg är att en medlemsförenings 
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verksamhetsår pågår mellan medlemsföreningarnas årsmöten, medan det ekonomiska året 
(räkenskapsåret) följer kalenderår.  
Redovisning av medlemsföreningens verksamhet  

 
För att redovisa en medlemsförenings verksamhet skriver styrelsen i medlemsföreningen en 
så kallad verksamhetsberättelse. I en färdigt utformad mall berättar styrelsemedlemmarna i 
medlemsföreningen vilka aktiviteter som har anordnats under verksamhetsåret, vilka som 
har engagerat sig i styrelsen och hur många medlemmar som har varit kopplade till 
medlemsföreningen. Verksamhetsberättelsen används för att visa upp vad styrelsen har 
arbetat med sedan deras senaste medlemsföreningsårsmöte. Berättelsen är intressant för 
övriga medlemmar i medlemsföreningen, för riksföreningen, samt för Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
 
Kort beskrivet är verksamhetsberättelsen en sammanfattning av medlemsföreningens 
verksamhet under ett verksamhetsår. För att redovisningen av en medlemsförenings 
verksamhet ska vara komplett skickar styrelsen även in deras senast antagna stadgar 
(riktlinjer/ regler) samt ett påskrivet mötesprotokoll från deras senaste 
medlemsföreningsårsmöte.  
 
Redovisning av medlemsföreningens ekonomi 

 
Den ekonomiska redovisningen sammanfattar medlemsföreningens ekonomi under ett 
räkenskapsår (ekonomiskt år). Räkenskapsåret följer kalenderår med start 1 januari och slut 
31 december. I den ekonomiska redovisningen ska det finnas en bokföring som visar hur 
medlemsföreningen har använt sina pengar och kvitton/fakturor/ bankverifikationer ska 
sparas som underlag. Redovisningen ska även innehålla medlemsföreningens kontosaldo 
med det totala saldot vid årets början och det totala saldot vid årets slut. 


