Ansökan till Lunds kommun om ekonomiskt stöd till
Akademiska Föreningens studentdrivna verksamheter under
Covid-19
Bakgrund
Akademiska Föreningen (AF) är en ideell förening av och för studenter med syftet att samla och
bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att tillhandahålla stödfunktioner och
lokaler möjliggör AF för de egna utskotten, ansluta föreningar och privatpersoner att genomföra
små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv och gör Lund till en attraktiv stad.
I denna ansökan beskriver vi hur AF:s verksamheter har påverkats av Covid-19 under
verksamhetsåret 2020/2021. Vi kommer också att beskriva behovet av ett ekonomiskt stöd till AF:s
studentdrivna verksamheter.

Utskotten
Akademiska Föreningen har 12 utskott som bedriver en stor bredd av studentbaserad
kulturverksamhet. Föreningens utskott är Studentinfo, Lundaspexarna, Boelspexarna, Radio AF,
Studio AF, Ordkonst, Lunds Studentteater, Marskalkeriet, Arkiv och studentmuseum,
Konstsamlingen, Studentaftonutskottet och Klädkammaren.
Under verksamhetsåret har många av AF:s utskott behövt ställa om sina verksamheter. Nedan följer
exempel på hur några av utskotten har behövt göra förändringar i sina verksamheter och hur detta
har påverkat utskotten och AF:s ekonomiska situation.
Lundaspexarna har ställt in sina två spexperioder och istället visat gamla spexföreställningar digitalt.
Lyckligtvis hann vårt andra spexutskott, Boelspexarna, med en mindre spexperiod i september och
oktober när publiktaket fortfarande var 50 personer. Spexperioden genererade ingen vinst till vare
sig AF eller Boelspexarna, men det var glädjande att kunna hålla igång engagemanget för
medlemmarna i utskottet.
Studentafton har ställt om sin verksamhet från att vara en fysisk afton, som vanligtvis lockar stor
publik, till digitala evenemang. Det positiva med detta är att aftnarnas räckvidd ökat och vi har sett
att en stor mängd personer följt aftnarna digitalt. Det negativa är att utan publik har Studentafton
förlorat alla sina biljettintäkter, samtidigt som kostnaderna i form av fasta och tillfälliga lokalhyror
såväl som för transport, mat och logi för gäster fortsatt har legat kvar på samma nivåer som under
ett vanligt år.

Radio AF är ett utskott som har kunnat upprätthålla stora delar av sina verksamheter nästan som
vanligt trots pandemin, tack vare själva radioformatet och arbetet som vanligtvis ändå bedrivs i
mindre redaktioner. Radio AF har däremot förlorat ett stort ekonomiskt bidrag från Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Vi har under året haft möten med
riksorganisationen Studentradion i Sverige (SRS) och MUCF för att hitta eventuella lösningar för att
behålla stödet. Vi har nyligen fått beslutet att MUCF inte kommer att bevilja Radio AF bidrag.
I övrigt har alla utskott behövt ställa om sina verksamheter och det mesta som har antingen gått att
genomföra har varit digitalt, eller så har utskotten helt valt att ställa in. Flera utskott har i och med
detta också sett tendenser till mer eller mindre betydande bortfall av medlemmar och allmänt brist
på engagemang. Rekryteringen av framtida aktiva medlemmar tros därmed bli en stor utmaning för
AF:s verksamhet, och vi ser även med oro på hur traditioner, erfarenheter och kunskap inom
utskotten och föreningen i stort går förlorade. De som varit aktiva under året har inte kunnat ta del
av det tack och den uppskattning AF vanligtvis erbjuder de aktiva medlemmarna i utskottens olika
verksamheter. Många av de traditionella festligheterna har inte kunnat bli av som vanligt och det har
varit svårt att erbjuda något digitalt som också är likvärdigt det vanliga tacket och uppskattningen.

Medlemstapp
AF:s enskilt största intäkt är medlemsavgifterna som betalas in av föreningens medlemmar. Antalet
medlemmar varierar mellan höst- och vårterminer, men genomsnittet av de senaste sex
höstterminerna före pandemin har varit drygt 22 400 medlemmar, och genomsnittet av de senaste
sex vårterminerna före pandemin har varit drygt 20 600 medlemmar.
Under höstterminen uppgick medlemsantalet till 21 211 medlemmar. Detta var ungefär 1 200
medlemmar färre än under en genomsnittlig hösttermin, och innebar 132 000 kronor mindre i
medlemsintäkter än under en vanlig hösttermin.
Under vårterminen uppgick medlemsantalet till 17 506 medlemmar. Detta är ungefär 3 100
medlemmar färre än under en genomsnittlig vårtermin, och innebär 341 000 kronor mindre i
medlemsintäkter än under en vanlig vårtermin.

Akademiska Föreningens betydelse för Lund som stad
AF samlar hela Lunds studentkultur under ett tak vilket är något som är alldeles unikt, och det finns
inget jämförbart i någon annan studentstad i Sverige. Som såväl ett bokstavligt som ett bildligt nav i
Lunds studentliv samlar AF inte bara en stor andel av universitetets studenter i utskott, föreningar
och en mängd olika sorters aktiviteter knutna till föreningen, utan AF är även en arena och ett forum
för övriga invånare i staden och regionen. Den studentdrivna kulturen är inte sällan något som även
alumni, lärare och övriga ser stor glädje i, och så har det varit sedan AF grundades. Verksamheterna
är i många fall också öppna för allmänheten i form av spex, studentaftnar, radiosändningar, arkiv
och diverse föreläsningar, samtal och framträdanden och bidrar till att göra Lund till den unika
(student)stad det är genom en särskild öppenhet som inte alltid finns att hitta i andra delar av

studentlivet. AF, tillsammans med övriga Studentlund och studentlivet, har även visat sig vara en stor
anledning till att många studenter väljer just Lunds universitet över andra lärosäten.
De kunskaper och erfarenheter som studenter utvecklar genom engagemang i AF är en ovärderlig
merit och tillsammans är alla dessa studenter med och gör Lund till en attraktiv stad för både sig
själva och nya generationer av studenter.

Akademiska Föreningens ekonomiska situation
AF:s ekonomiska utfall påverkas dels av att utskotten inte har kunnat bedriva sin verksamhet som
vanligt och dels av det kraftiga medlemstappet beskrivet ovan. Vid den senaste prognosen ser det ut
som att AF:s resultat för verksamhetsåret 2020/2021 kommer bli ungefär -300 000 kr, vilket är ett
kraftigt minusresultat för AF.
AF har slutfört arbetet med att lägga en rambudget inför verksamhetsåret 2021/2022. AF
budgeterar alltid för att varken gå med vinst eller förlust (nollbudgetering) vilket har varit svårt inför
det kommande verksamhetsåret med tanke på de förutsättningar vi har att utgå ifrån, baserat på det
ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2020/2021. AF och utskotten kommer därför vara pressade
ekonomiskt under en lång tid framöver. I vanliga fall utgår vi från ett genomsnitt på ca 21 600
medlemmar per termin men på grund av pandemin har våren haft ett medlemstapp på ungefär
15 %.
Inför nästa verksamhetsårs budgetsättning räknar vi med ett fortsatt medlemstapp och budgeterar
för ett genomsnitt på 20 000 medlemmar per termin. De fasta kostnaderna kvarstår medan vår
vinstdrivande verksamhet inte drar in några pengar för tillfället. Vi räknar med att detta kommer att
fortsätta under kommande verksamhetsår och har därför även budgeterat för det. Det kommer
exempelvis att kunna resultera i att det krävs lösningar som att budgetera för att halvtidsarvodera
istället för heltidsarvodera en presidial inför 2022 samt upphöra med timarvoderad personal som
bemannar Studentinfo i AF-borgen. Resten av utskotten sätter vi väldigt höga krav på för att kunna
uppnå en nollbudgetering. Det bästa scenariot efter ett år med Covid-19 hade varit att kunna trycka
på gasen och starta upp alla utskott som vanligt. Just nu ser det inte ut som att AF har möjligheten
att låta utskotten att göra detta utan de och hela AF måste hålla tillbaka engagemanget på grund av
ovisshet kring hur nästa verksamhetsår blir, alarmerande låga medlemsantal och utifrån utfallet från
2020/2021.

Ansökan om stöd
Under året som har gått har AF inte ansökt om något stöd för konsekvenserna av Covid-19. Vi har
gjort vårt bästa för att kunna stå på egna ben och klara pandemin själva, men tyvärr har vi nu nått en
punkt där det blir ett kraftigt negativt utfall som påverkar budgetsättningen inför verksamhetsåret
2021/2022. AF kommer inte att kunna starta verksamheten som vanligt i höst med de
förutsättningar vi har just nu och om det ser ut nu skulle det innebära att flera av våra utskott skulle
behöva gå på sparlåga.

Med bakgrund av det ovanstående presenterade söker nu Akademiska Föreningen stöd från Lunds
Kommun för att kunna starta upp den studentdrivna verksamheten fullt ut utan att behöva
begränsas av de ekonomiska konsekvenserna Covid-19 har medfört.

Lund, den 1/7 2021
Akademiska Föreningen genom
Mathilda Helander, Verksamhetschef emerita
Oliver Särnehed, Verksamhetschef

