
Verksamhetsberättelse FARM 09/10 

 

FARM gick 09/10 med 61000kr vinst. Vinsten kom framförallt från lunchföreläsningar och 
samarbetsavtal. Under året avstod Vattenfall från att förnya sitt samarbetsavtal, som gick ut 
årsskiftet 09/10. Detta innebar ett stort bortfall av inkomst som vi delvis lyckades reparera genom 
att ingå i ett nytt samarbetsavtal med Tria. Sammanlagt fick vi in 31000kr från samarbetsavtal. 
 

Lunchföreläsningar gav även de 31000kr vinst och vinst från övriga arrangemang var 1697kr. 
 

Studieresan till CERN kostade sammanlagt 100800kr vilket täcktes av de 103500kr som hade 
samlats in till resan. Av dessa kom 1300kr/person från resenärer och 1000kr/resenär från Teknisk 
Fysik och Teknisk Matematik institutionerna. 
 

Under året kostade aspningen 2649kr och vi hade teambuilding för 1395kr. Vi köpte 
kontorsmaterial för 444 kr och frimärken för 72kr. Nya Farm tröjor behövdes, dessa kostade 780kr. 
 

 

Under året höll vi i följande arrangemang 
 

Lunchföredrag: 
• Miniräknar arr. Vattenfall 
• Andreas Isaksson 
• McKinsey 
• Tria (många gånger) 
• Siemens 
• Göran Wedin 
• SkySparc 
 
Mailutskick: 
• Tria 
• 4Potentials 
• McKinsey 
• EON 
• Sigma 
• Uventures 
 
Andra arr: 
• Föreningskvällen 
• Studiebesök Trollhättan 
• Studiebesök Ringhals 
• Casekväll Youngbird 
• CERN 
• Mastersval med Vattenfall 
 
Övrigt: 
• Teambuilding 
• Aspning 
• Samarbetsavtal med Tria 
• Samarbetsavtal med Vattenfall 
 

Verifikat som kan behöva ytterligare förklaring 

 



Verifikat 56 
Vi i föreningen behövde visitkort. Detta löstes genom att Daniel köpte visitkorten privat och vi 
köpte senare visitkorten av Daniel. Kvittens undertecknad av Johan och Karin finnes på verifikatet. 
I verifikatet finns inget egentligt kvitto bara en orderbekräftelse. Detta då Vistaprint inte 
tillhandahöll något. 
 

Verifikat 69 och 97 
Depositionen till hostlett på CERN resan betalades privat av Johan och FARM betalade senare 
Johan för utlagda pengar. Detta då depositionen enklast betalades med Visa-kort. Samma procedur 
gällde även senare, när resten av pengarna betalades. 
 

Verifikat 106 
Tre resenärer ville inte ha pizza så vi köpte falafel till de istället. Falafelstället gav inget kvitto. 


