ÅRSBUDGET 2020 TIL ORIENTERING
Kurser og andre lokale medlemsaktiviteter

185.000 kr.

Årsmøde

450.000 kr.

Materialer og merchandise
Bestyrelsesmøder inkl. bestyrelsesseminar
Formandskabsmøder
Ekstern repræsentation
Samlet årsbudget

16.000 kr.
125.000 kr.
10.000 kr.
8.000 kr.
794.000 kr.

Administrationsbachelorernes Landsforening vokser år for år. Det er vi rigtig glade for og stolte over. Derfor
har HK Kommunals sektorbestyrelse besluttet at hæve ABL/HK’s budget, så vi i 2020 har 109.000 kr. mere at
gøre godt med end i 2019.
Kurser og lokale medlemsaktiviteter dækker bl.a. over oplæg om vores landsforening for nye studerende
samt karriereworkshops, hvor vi fokuserer på jobsøgning og på at sætte ord på sine kompetencer.
Derudover er der også afsat penge til mindre tilskud til lokale arrangementer, som bestyrelsen er med til at
stable på benene lokalt på skolerne – fx karrieredage. Denne budgetpost er blevet hævet med 40.000 kr.,
så vi kan sætte gang i vores nye karrierearrangementer.
Årsmøde. Der var igen i år afsat 450.000 kr. til at afholde årsmøde for. Da årsmødet blev udskudt med
meget kort varsel, var det ikke muligt at få pengene retur for alle bookinger, men det er lykkedes os at lave
aftaler med de fleste oplægsholdere om, at flytte deres workshops/oplæg til at senere tidspunkt (som
endnu ikke er fastsat).
Kampagner, materialer og merchandise, er den post vi har til fx roll-ups, foldere, bolcher, kuglepenne og
lignende.
Bestyrelsesmøder inkl. bestyrelsesseminar. Vi har tre almindelige bestyrelsesmøder i løbet af året.
Derudover indledes hvert bestyrelsesår med et 2-dagesseminar for hele bestyrelsen, hvor vi i fællesskab
bruger tid på at lave handleplaner for det kommende år, får input til bestyrelsesarbejdet samt laver små
ryste-sammen-aktiviteter.
Formandskabsmøder. Formandskabet mødes altid forud for bestyrelsesmøderne – det foregår enten fysisk
eller virtuelt alt efter formandskabets geografiske spredning.
Ekstern repræsentation dækker over rejseudgifter til de møder, der ligger ud over formandskabsmøder og
bestyrelsesmøder, hvor formandskabet repræsenterer ABL/HK. Det er fx møder i De Studerendes
Akkrediteringsråd.

