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Imerförbundets räkenskapsår går från den 1 september  till den 30 augusti. Imerförbundet har 
tillgångar fördelade på tre konton. Ett på Lunds universitet, ett på Högskolan i Halmstad och ett eget 
plusgirokonto 6460826-8 

Tillgångar på kontot vid Lunds universitet har varit kvarstående belopp från föregående period. Det 
är medel som omfattar totalt 850 000 kronor utbetalade från FAS över en nätverksperiod på tre år 
2005-2007 samt 50 000 från Vetenskapsrådet  i bidrag till arrangerande av arbetsgrupper  vid 
Imerförbundets årskonferens i Göteborg den 22-24 november 2006.  

Vid verksamhetsårets start den 1 september 2007 fanns 276 405,15 kronor (se föregående års 
ekonomiska berättelse) som förbundet disponerar till och med den 31 december 2008. 

Under verksamhetsåret har styrelsen uteslutande använt pengar från kontot i Lund och de viktigaste 
utgifterna har varit resor. I denna post ingår resor i samband med styrelsemöten, resor för 
förbundets styrelserepresentant till möten med Nordic- IMER, resor till Bergen och 14:th Nordic 
Migration Researchers Conference där merparten av styrelsen deltog i samband med etablerandet av 
Nordic-IMER och resor i samband med förbundets forskarskola som hölls på Mångkulturellt Centrum 
i Botkyrka den 31 januari -1 februari 2008. Totalt är resekostnaderna 78 398,25. Den näst största 
utgiften, 22 962,83 är för konsulter och köp av tjänster och i det ingår framförallt framtagning och 
design av en folder som trycktes i 1000 exemplar i november 2007 samt framtagning och flytt av 
förbundets hemsida i juli 2008. Tredje största utgiften är för löner och arvoden och det betalades 
främst ut till medverkande föredragshållare vid forskarskolan 31 januari till 1 februari. Saldo vid 
verksamhetsårets slut den 31 augusti vid Lunds universitet är 177 336,82. Dessa medel är vikta för 
nästa verksamhetsårs arrangemang den 11-13 november (se verksamhetsberättelse). 

Tillgångarna vid Högskolan i Halmstad består av nätverksmedel från FAS,  150 000 per verksamhetsår 
2008 -2010. Årets utbetalning har förutom en post på 256 kronor, representation i samband med ett 
styrelsemöte som hölls den 31 mars 2008 vid Högskolan I Halmstad, använts uteslutande till OH 
lokal- och förvaltningskostnader . Saldo vid verksamhetsårets slut den 31 augusti vid Högskolan i 
Halmstad är 110 864.00 kr. 

Förbundets eget plusgirokonto  har under verksamhetsåret enbart använts för medlemsavgifter och 
avgifter i samband med forskarskolan den 31 januari och 1 februari 2008 och det har resulterat i en 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


inkomst på 8050 kronor och ett utgående saldo på 98 299,89 kr. Enda utgiften under året är 700 
kronor i avgift för plusgirokontot och e- redovisningen. 

 

Sammanfattningsvis var Imerförbundets samlade tillgångar är 386 500, 71 kronor den 31 augusti 
2008.  
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