Redovisning av kulturbidrag till
enstaka kulturarrangemang 2019

2019-12-17

Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
ABF Södertörn

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Björn Wiman  om världens största nyhet
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
20191001

Plats för arrangemanget
Biblioteket i Tyresö Centrum, programrummet

Eventuella medarrangörer
Tyresö kommun

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Föreläsning 60 minuter + frågor.
Gemensam marknadsföring ABF + Tyresö kommun.
Fri entré. Publik: 49 personer.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Vi anser att syftet har uppnåtts: föreläsningen tog upp hållbarhets och klimatfrågan utifrån Björn Wimans krönikor i DN, som samlats i
boken "Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet". Närmare 50 personer ur allmänheten närvarade, vilket är mycket glädjande
och pekar på att ämnet var intressant, efterfrågat och engagerande.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Vi har riktat oss mot en bred målgrupp. Av 49 personer var cirka hälften kvinnor. De flesta i åldern 50+. Detta är vanligt för den här typen av
föreläsningar. Ska man rikta sig till en mer specifik målgrupp så behöver man rikta in ämnet och hitta en föreläsare som lockar just den
gruppen. Vi är nöjda med utfallet då Björn Wiman var mycket inspirerande och uppmanade till att sprida ordet vidare bland vänner, kollegor
och familj, vilket vi fick flera positiva kommentarer om när publiken lämnade arrangemanget.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Vi har haft föreläsningar på hållbarhetstemat tidigare som inte dragit lika stor publik som Björn Wiman. Vi har även haft Björn Wiman i
Haninge tidigare som då inte lockat lika många personer, så förmodligen låg detta mer rätt i tiden.
ABF arbetar även kontinuerligt för att uppmuntra publiken på våra arrangemang/föreläsningar att fortsätta bilda sig, t.ex. i en studiecirkel,
eller genom att engagera sig på annat sätt för frågan. I detta fall har det lyckats väl  en samtalscirkel om just klimat och hållbarhet har
startat på biblioteket i Tyresö under hösten, där flera av cirkeldeltagarna närvarat vid de föreläsningar som vi anordnat på temat under 2019,
bl.a. Björn Wiman 1/10.
Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
Faktura_Björn Wiman.pdf
EKONOM~1.PDF
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
5000
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
9375
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
1000
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
0
Specificera övriga kostnader

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
Summa intäkter
5000
Summa kostnader
10375
Summa redovisning
5375
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Lokalhyra 345 kr betalades av Tyresö kultur & bibliotek och räknas därför inte in i sammanställningen ovan.
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ABF SÖDERTÖRN (812400-5250)
EKONOMISK REDOVISNING / KULTURBIDRAG TYRESÖ KOMMUN
Arrangemang:
Björn Wiman "Världens största nyhet" (föreläsning)
Datum:
2019-10-01
KOSTNADER (ABF):
Arvode:
Marknadsföring:
Total:

SUMMA:
9 375,00 kr
1 000,00 kr
10 375,00 kr

NOTERING:
betalas av ABF
bl.a. utskick och annonserade Facebook-inlägg

INTÄKTER:
Kulturbidrag
Total:

SUMMA:
5 000,00 kr
5 000,00 kr

NOTERING:
enligt beslut från Tyresö kommun

RESULTAT:
-5 375,00 kr
Notering:

Lokalhyran 345,00 kr betalades av Tyresö kultur & bibliotek och räknas därför inte in i sammanställningen ovan.

Bilaga:

Fakturan på föreläsararvodet bifogas i redovisningen.

