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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SNITTS
1. Utveckling av föreningens verksamhet
SNITTS är en ideell, medlemsdriven organisation för verksamma inom det akademinära
innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en mötesplats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte
och ökad samverkan mellan aktörer inom hela innovationsstödssystemet.
SNITTS arbetar för att stärka professionen både genom kompetensutveckling av individer men
också genom att synliggöra de effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer. Nätverket
består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande
verksamheten verkligt dynamisk och kreativ.

År 2020 har varit ett både annorlunda och händelserikt år. SNITTS har, som många andra, fått
ställa om och arbeta på ett annat sätt än vad vi är vana vid och som planerades för i
verksamhetsplan och budget för året. Corona-pandemin gjorde att vi har fått lära oss att behärska
det digitala formatets fördelar och under året har vi erbjudit över 20 digitala evenemang med över
500 deltagare. Medlemmarnas engagemang, i styrelsearbetet, olika kommittéer och
arbetsgrupper och som medverkande på våra aktiviteter har varit helt avgörande för att vi
lyckades genomföra våra planerade aktiviteter med ett gott resultat och nöjda deltagare.
På grund av minskade resor och mer slimmade evenemang har året också erbjudit en möjlighet till
reflektion och styrelsearbetet har präglats av diskussioner kring föreningens grunduppdrag samt
den medlemsnytta som SNITTS erbjuder. Vi har fokuserat på att se över och vidareutveckla vårt
befintliga utbud, vilket går helt i linje med våra medlemmars önskemål enligt den senaste
medlemsundersökningen. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram en förbättrad
kommunikationsplattform, ett moderniserat visuellt uttryck för föreningen och en digital
kunskapsplattform för våra kurser.
För att nå vårt långsiktiga mål med att bidra till ett stärkt och fokuserat akademinära
innovationssystem har vi jobbat vidare med att fördjupa våra samarbeten med andra
organisationer i vår omvärld. Tillsammans skapar vi aktiviteter som kan generera en ökad
förståelse för varandras organisationer och ett mer sömlöst innovationsstödsystem nationellt. Ett
exempel på detta är vår grundutbildning som arrangeras gemensamt med FUHS och SISP. En
representant från SISP har dessutom blivit medlem i vår kurskommitté. Kommittén har även
representanter från PRV och Unilink sedan tidigare år.
Utöver detta har SNITTS kansli och styrelse ingått i ett flertal arbetsgrupper inom vårt område.
Bland annat har vi aktivt deltagit i referensgruppen för årets innovationsstödsutredning.
Även våra internationella samarbeten har fördjupats under året bland annat genom en mer aktiv
medverkan i det globala certifieringsorganet ATTPs Council genom styrelserepresentant. Samt ett
fortsatt utbildningssamarbete med ASTP och månatliga avstämningsmöten mellan våra
kanslifunktioner för att hjälpa varandra med operativa frågor.
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1.1 SNITTS aktiviteter under 2020
Januari
 Beställd studieresa till Oslo och Trondheim
(Innovationskontor Fyrklövern)
 Uppstartsträff inom projektet: Studenter och
entreprenörskap i samarbete med Örebro universitet

Nyckeltal – aktiviteter
Antal aktiviteter: 22 (16)
Varav antal beställda aktiviteter: 3 (3)
Antal deltagare: 512 (355)
Antal föreläsare/medverkande: 57 (60)
(Jmf med föregående år)

Februari
 Pilot: Grundutbildning för aktörer i det akademinära
innovationssystemet
I samarbete med FUHS, SISP och S3-piloten
Mars
 Beställd nätverksträff inom Flexit-programmet
 SIG Social Innovation-möte
 SNITTS Årsstämma
Maj
 Utbildning: Masterclass Agreement Language
Juni
 SIG Social Innovation-möte
September
 Utbildning: Context to Licensing in a University Environment
 Strategisk hållbarhetskommunikation, del 1 av 3
I samarbete med Berghs School of Communication och SISP
 Workshop 1:3 Studenters entreprenörskap
 Innovation by Collaboration
Oktober
 Intro till grundutbildning
 Beställd nätverksträff inom Flexit-programmet
 Workshop 2:3 Studenters entreprenörskap
 Diskussionsseminarium: Slutsatser från utredningen "Ett
utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor"
November
 Strategisk hållbarhetskommunikation, del 2 av 3
 Utbildning: Intellectual Asset Management
 Workshop 3:3 Studenters entreprenörskap
December
 Strategisk hållbarhetskommunikation, del 3 av 3
 SIG Social Innovation-möte: Impact Planning Canvas
 Avslutningsmöte för projektet: Studenter och entreprenörskap
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2. Ekonomi
Under räkenskapsåret 2020 har SNITTS intäktskällor bestått i avgifter från aktiviteter,
medlemsavgifter (individuell medlemsavgift (1 300 kr/år) och samarbetsavtal (varierar mellan
10 000 kr/avtal upp till 120 000 kr beroende på organisationens storlek och omfattning) samt
projektmedel från VINNOVA och Tillväxtverket.
Corona-pandemin har inneburit stora förändringar i föreningens ekonomi. På grund av detta
beslutade styrelsen i juni 2020 att revidera den av stämman beslutade budgeten. I vårt
bokslutsarbete har siffrorna utvärderats efter den reviderade budgeten.
Det som framför allt påverkat vår ekonomi har varit att våra aktiviteter skjutits fram till
nästkommande år eller ställts om och arrangerats digitalt, detta har inneburit både minskade
intäkter och minskade kostnader. Föreningen har dessutom sagt upp personal på kansliet och
minskat vårt interna resande. Pandemin har även gjort att de projekt som inte har kunnat
genomföras digitalt har fått skjutas till nästkommande år.
Resultatet för 2020 uppgick till 205 tkr vilket gör att vi nu har ett eget kapital som ger en trygg bas
inför kommande år. Vi har jobbat vidare med den handlingsplan för ekonomibedömning som har
tagits fram under de senaste åren. Detta har resulterat i att vi har en bra löpande monitorering
och prognostisering av ekonomin. På grund av den nuvarande stabiliteten i ekonomin har
styrelsen beslutat att halvera antalet ekonomibedömningsmöten per år och genomför nu tre
möten årligen.

3. Medlemmar
Medlemmarna finns spridda inom det nationella
innovationssystemet, majoriteten ligger inom akademin.
SNITTS har två typer av medlemskap, individuella samt
samarbetsavtal med organisationer, där individuella
medlemskap oftast ingår. Under 2020 har SNITTS haft
samarbetsavtal med följande organisationer:















Nyckeltal – medlemmar
Antal individuella medlemmar: 268 (273)
Antal organisationer som medlemmarna
representerar: 74 (64)
Antal samarbetsavtal: 14 (14)
Antal nya samarbetsavtal: 0 (3)
Antal nya medlemmar: 21 (25)
(Jmf med föregående år)

Chalmers Innovationskontor
Göteborgs universitet, forsknings- och innovationskontoret
Högskolorna i Västsverige
(Högskolan i Borås, Högskolan Väst, HH Innovation, Jönköping University och Högskolan i
Skövde)
Idélab
Innovationskontoret Fyrklövern
(Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet)
Malmö universitet
Patent- och registreringsverket
Riksbankens Jubileumsfond
RISE
Science Park Skövde
Stockholms universitet, Externa relationer
Umeå universitet Holding AB
Uppsala universitet Innovation
Örebro universitet Enterprise AB
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4. Organisationen
SNITTS medlemmar är föreningens bas, men de är inte en
del av organisation som sådan. Årsstämman är deras
verktyg att påverka de beslut som tas av organisationen.
SNITTS kansli är koordinator och facilitator likväl som
utvecklingsansvarig för organisationen. Stor vikt läggs vid
medlemmarnas idéer. En del av förberedelserna och
utförandet av aktiviteter sker i samarbete med
medlemmarna. Kansliet har under 2020 haft två anställda:
 Johanna Edborg, Kansliansvarig och projektledare
 Eva Kristina Olofsson, Projektledare
(t.o.m. 2020-05-13)
SNITTS Styrelse har i uppdrag att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda
föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen bistår också
kansliet i, för organisationen, strategiska ärenden.
Utöver ordförande har styrelsen haft åtta ordinarie ledamöter under 2020. Följande personer har
ingått i styrelsen sedan årsstämman i mars 2020:
 Charlotta Nordenberg, ordförande, Malmö universitet
Ordinarie ledamöter:
 Karin Ackerholm, Linköpings universitet
 Robert Brummer, Örebro universitet
 Fredrik Edman, Lunds universitet
 Erik Forsberg, EIT Health Scandinavia
 Niklas Huss, Länsförsäkringar AB
 Erik Ronne, RISE AB
 Mats Rydehäll, Högskolan i Skövde
 Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation/Malmö universitet
Kansliansvarig, Johanna Edborg, har varit föredragande och sekreterare i styrelsen. Styrelsen har
sammanträtt 9 gånger under 2020. Samtliga möten har genomförts digitalt.
Utöver styrelsemöten har ledamöterna ingått i temporära arbetsgrupper under året, bland annat
för att ta fram en hanteringsplan för våra aktiviteter under pandemin och för att påbörja arbetet
med SNITTS omvärldsbevakning och nya kommunikationssatsning.
SNITTS kommittéer består av ett antal medlemmar som engagerar sig ideellt. Sammankallande för
kommittén är antingen ordinarie ledamot i eller adjungerad till SNITTS styrelse.
Kommittémedlemmarna ska ha en spridning både geografiskt och kompetensmässigt.
Kommittéernas roll är operativ och det engagemang som kommittémedlemmarna lägger ner är av
avgörande vikt för organisationen.
SNITTS kurskommitté
Arbetsuppgifterna består i att planera och genomföra SNITTS utbildningar. Omfattningen och
inriktning av utbildningar beslutas av kommittén med input från SNITTS medlemmar och styrelse.
Det är kommitténs ansvar att förvalta SNITTS löpande utbildningar och uppdatera/förbättra
innehållet i dessa.
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Kurskommittén har under 2020 bestått av:
• Fredrik Edman, LU Innovation (sammankallande)
• Ana-Maria Popescu, Göteborgs universitet
• Charlott Galant, PRV (t.o.m. juni 2020)
• Christin Wendel, PRV (fr.o.m. juni 2020)
• Olivia Tolan, UU Innovation
• Johan Blaus, KTH
• Peter Deakin, Chalmers tekniska högskola
• Petra Norling, Unilink, Stockholms universitet
• Åsa Allard, Örebro universitet (fr.o.m. oktober 2020)
• Hanna Wiljebrand, SISP, Create Business Incubator (fr.o.m. oktober 2020)
SNITTS konferenskommitté
Konferenskommitténs roll är att planera och praktiskt sammanställa programmet för
årskonferensen Innovation by Collaboration. Tillsammans är kommittén öronen utåt för att fånga
upp trender och intresseområden både nationellt och internationellt.
Konferenskommittén har inför Innovation by Collaboration 2020 bestått av:
• Henric Rhedin, ASTP, Göteborgs universitet (sammankallande)
• Mathias Gaunitz, Chalmers tekniska högskola
• Jan Sandred, Vinnova
• Johan Kostela, Högskolan Dalarna
• Fredrika Braw, Högskolan Kristianstad
• Christina Bendz, Stockholms universitet
• Jonas Rimbäck, Göteborgs universitet

5. Special Interest Group,”SIG”
Special Interest Groups (SIG) är en möjlighet för medlemmar inom SNITTS att kostnadsfritt mötas
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring särskilda intressen. Formen och kontinuititeten för
träffarna styrs av medlemmarnas behov men utgår från två träffar per år. Icke medlemmar är
välkomna att delta i mån av plats och mot en kostnad.
Under 2020 har SIG student varit involverade i SNITTS projekt: Studenter och Entreprenörskap
som har fått medel från Tillväxtverket. En nationell kartläggning av de verktyg och metoder som
används av professionella som stöttar studenter idag har genomförts och under hösten 2020 har
tre verktyg kartlagts på djupet. Projektet har skett i nära samverkan med ett annat initiativ från
Tillväxtverket som letts av Örebro universitet. Inga ordinarie SIG Student möten har genomförts
under året, men däremot har ett flertal frukostseminarier och nätverksträffar inom ramen för
projektet genomförts under året.
SIG IN (innovationsinformation) har valt att vara vilande under året, men förväntas fortsätta
träffas nästkommande år.
SIG Social Innovation som sker i samarbete med Mötesplats Social Innovation har haft tre träffar
under året. Träffarna har fokuserat på konkreta verktyg inom området och intresset för SIGen har
varit stort. Alla träffar har arrangerats i ett digitalt format.
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6. Medlemskommunikation och extern kommunikation
Arbetet med en utvecklad kommunikationsplattform och moderniserat visuellt uttryck för
föreningen påbörjades under året. Detta är avgörande för att nå ut med föreningens budskap och
erbjudande till SNITTS medlemmar och övriga externa kontakter. SNITTS kommunicerar alla
aktiviteter via föreningens hemsida, nyhetsbrev och allmänna digitala utskick direktadresserade till
individer som har anmält sitt intresse att delta i SNITTS nätverk.
I slutet av 2020 var antalet prenumeranter på vårt nyhetsbrev 1 967 personer, vilket är en liten
minskning mot för föregående år.

7. Vision, Verksamhetsidé och Mål
7.1 Vision
SNITTS vision är att Sverige ständigt utvecklar sin förmåga att skapa kunskapsintensiva
innovationer för global nytta och en hållbar värld.
7.2 Mission
SNITTS mission är att kompetensutveckla aktörers och individers förmåga att skapa nytta genom
innovation.
7.3 Verksamhetsidé
SNITTS verksamhetsidé är att stärka professionen som arbetar med innovationsstödjande
verksamhet, både genom kompetensutveckling av individer men också genom att synliggöra de
effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer. Nätverket består av människor som
engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande verksamheten verkligt
dynamisk och kreativ. Med SNITTS goda kopplingar till internationella nätverk får yrkesverksamma
i Sverige möjligheter att utveckla och certifiera sina kunskaper samt bredda sina nätverk över
nationsgränserna. Genom SNITTS verksamhet finner vi tillsammans vetenskapligt baserade
processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av utbildning, forskning och utveckling
som skapar nytta i samhället.
7.4 Långsiktiga mål
SNITTS skall bidra till att professionsutveckla de individer och organisationer som arbetar för
samverkan och nyttiggörande av kunskap och forskning.
SNITTS primära mål är att engagera samtliga innovationskontor, forskningsinstitut och
samverkansorganisationer i Sverige genom samarbetsavtal. Detta blir en indikator på att
yrkesgruppen har ett behov av utveckling och att mötas via en neutral plattform. Ett stort antal av
SNITTS aktiviteter kommer att ha internationella inslag, vilket avses få effekten av nya
samarbeten, processer och verktyg för yrkesgruppen i Sverige.
7.5 Mål och resultat 2020
Ett flertal mål sattes upp för verksamhetsåret 2020, men även dessa har självklart påverkats av
vårt förändrade arbetssätt på grund av Corona-pandemin. Detta gäller alla delar av föreningen,
både när det kommer till vårt aktivitetsutbud och utvecklingen av verksamheten som sådan.
Måluppfyllelsen beskrivs nedan:
Utveckling av SNITTS verksamhet:
Ett av våra mål för utveckling av verksamheten var att öka föreningens omsättning. Men som en
konsekvens av pandemin har omsättningen minskat. Dock når vi vårt ekonomiska mål om att
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bygga eget kapital i paritet med avvecklingskostnader (450 tkr). Det egna kapitalet ligger på 645
tkr i slutet av 2020.
Vi hade även som mål att genomföra hälften av våra kommitté- och styrelsemöten digitalt under
året, detta har uppnåtts då samtliga möten genomförts i ett digitalt format. Målet om närvaro och
rapportering från våra två kommittéer på samtliga styrelsemöten under året har också uppnåtts.
Vårt mål var att skapa ett mer stabilt kansli med två anställda, på grund av minskad
arbetsbelastning under pandemin har kansliet nu enbart en anställd. Styrelsen har istället
engagerat sig mer i temporära, operativa arbetsgrupper och medlemmar har engagerats för
kortare uppdrag.
Arbetet med att utveckla och genomföra ny kommunikationsstrategi har påbörjats under 2020
och slutförs under 2021.
Innovation by Collaboration
Det totala deltagarantalet på Innovation by Collaboration 2020 var 142 personer, vilket inte nådde
upp till vårt mål om 170 deltagare. Detta beror nog till största del på att konferensen arrangerades
i ett digitalt format och att många anser att möjligheten att fysiskt träffas är en av konferensens
största mervärden.
Det var en bra spridning på deltagarnas erfarenhetsnivå och 16 % av enkätens respondenter
deltog för första gången.
Vi ville även att snittbetyget på konferensen övergripande samt snittbetyget på innehållet i
sessionerna skulle öka. Dessa ligger på ungefär samma nivå som tidigare.
Kurser och workshops (exklusive beställda)
Samtliga utbildningar som arrangerats under 2020 har skett digitalt. Vårt mål om antal
utbildningar har inte uppnåtts då två av våra utbildningar behövt flyttas fram till 2021 då formatet
för dessa utbildningar inte passar det digitala formatet. Tre av våra fyra utbildningar var anpassade
för mer seniora deltagare. Inom våra samarbeten har ett flertal aktiviteter genomförts och
därigenom har vi uppnått vårt mål om att nå andra målgrupper än vår primära.
Ett flertal kortare webinarier har genomförts under året och tillsammans med våra kurser når vi
målet om antal deltagare. Samtliga utbildningar har haft högre snittbetyg än målet som låg på
8/10 och över 80 % av deltagarna har ansett att utbildningarna har legat på rätt nivå.
Studieresor
På grund av reserestriktioner ställdes alla resor in från och med mars 2020. Dock genomfördes en
beställd studieresa i januari 2020 med goda resultat.
SIG (Special Interest Group)
Två SIGar har varit aktiva under 2020. SIG Social Innovation har haft tre möten och SIG Student har
varit involverade i ett projekt för att främja studenters innovations- och
entreprenörskapsförmåga. Ett flertal möten och workshops har arrangerats för delar av SIG
Student under året. SIG-grupperingarna var inte ansvariga för egna programpunkter under
konferensen men ämnen inom dessa områden lyftes i konferensens program.
Projekt: Stärkt och fokuserat innovationssystem
Piloten av det matchmaking event med fokus på de globala hållbarhetsmålen som skulle ha
genomförts under året har blivit framflyttat till år 2021 på grund av rådande omständigheter.
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Internationalisering
På grund av rådande läge i världen har alla delar i projektet inte kunnat genomföras under året.
Bland annat blev den internationella konferens som vi planerat att medverka på samt arrangera
en studieresa till inställd.
Antalet medlemmar med RTTP status ligger kvar på samma nivå som tidigare, och därav når vi inte
målet. Men intresset för certifieringen har ökat bland våra medlemmar och arbetet med att få fler
av våra kurser poänggivande inom ATTP har inletts. Vi har även stärkt vår medverkan inom ATTP
med en aktiv styrelserepresentant i ATTP Council.
Samarbetet med ASTP har fördjupats och våra respektive verksamhetsansvariga har månatliga
avstämningsmöten. Vårt gemensamma utbildningspaket inom Licensiering har fortsatt under 2020
med goda resultat.
Arbetet med att skapa ett informellt nordisk nätverk med innovationsaktörer har inletts och under
vår årskonferens arrangerades ett seminarium för att informera våra medlemmar om planerna
och stämma av intresse.
Studenter och entreprenörskap
Även om detta projekt också har påverkats av pandemin så har nästan alla satta mål förutom den
planerade utbildningen genomförts. Under våren 2020 genomfördes en kartläggning av de verktyg
och metoder som används av professionella inom området idag och under hösten gick vi ner på
djupet i tre av verktygen. Resultatet av dessa kartläggningar kommer att spridas på olika event och
en för projektet framtagen webbplats. De tre verktygen kommer även att ligga till grund för
utbildningen som vi planerar att genomföra under år 2021.
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Flerårsöversikt
Medlemsavgifter, individuella
Erhållna bidrag
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2020

2019

2018

2017

99 400

103 400

89 050

62 000

526 056

885 932

584 012

765 947

1 020 361

1 940 450

2 062 504

1 550 445

205 540

66 070

94 131

105 058

1 546 743

1 652 179

1 150 350

1 153 966

42

27

33

24

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Nettoomsättning har minskat med mer än 30 % till följd av Covid-19 pandemin.
Nettoomsättning
Summa föreningens omsättning med avdrag för individuella medlemsavgifter.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa:

439 978
205 540
645 518

Balanseras i ny räkning
Summa:

645 518
645 518
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RESULTATRÄKNING
NOT

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

Föreningens intäkter m.m.
Medlemsavgifter individuella

2

99 400

103 400

Erhållna bidrag

3

526 056

885 932

676 700

676 700

Kursavgifter

45 600

308 615

Studieresor

171 545

453 333

Övriga event

100 500

497 790

32 537

6 214

1 652 338

2 931 984

-64 971

-445 636

Resekostnader

-17 292

-144 621

Konsultarvoden

-168 012

-183 370

Kostnader för studieresor

-55 050

-366 602

Kurskostnader

-18 383

-175 315

Samarbetsavtal

Övriga intäkter
Summa
Föreningens kostnader
Konferenskostnader

Övriga kostnader
Personalkostnader

4

Avskrivningar av webbportal
Summa
Verksamhetsresultat

-330 665

-408 767

-783 567

-1 106 217

-8 839

-35 304

-1 446 779

-2 865 832

205 559

66 152

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

0

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-24

-82

Summa

-18

-82

Resultat efter finansiella kostnader

205 540

66 070

Resultat före skatt

205 540

66 070

205 540

66 070

Skatter
ÅRETS RESULTAT

5
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SNITTS
802446-5364

BALANSRÄKNING
NOT

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Webbportal

0

8 839

Summa immateriella anläggningstillgångar

6

0

8 839

Summa anläggningstillgångar

0

8 839

Kundfordringar

14 638

57 313

Övriga fordringar

67 346

37 709

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

29 363

58 050

111 347

153 072

Kassa och bank

1 435 397

1 490 268

Summa kassa och bank

1 435 397

1 490 268

Summa omsättningstillgångar

1 546 743

1 643 340

SUMMA TILLGÅNGAR

1 546 743

1 652 179

Balanserad vinst eller förlust

439 978

373 907

Årets resultat

205 540

66 070

Summa eget kapital

645 518

439 977

3 750

24 323

30 270

67 493

867 204

1 120 386

901 225

1 212 202

1 546 743

1 652 179

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8
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802446-5364

NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och god redovisningssed.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde, d.v.s. vad föreningen erhållit eller kommer att erhålla, och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter intäktsredovisas i den tidsperiod som
avses.
Erhållna bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Inkomstskatt beräknas på den del av föreningens verksamhet som är näringsbetingad.
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan samt
eventuella nedskrivningar.
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 2

Medlemsavgifter individuella

Avser intäkter för enskilt medlemskap

2020

2019

99 400
99 400

103 400
103 400

För medlemmar som ingår i samarbetsavtal faktureras medlemsavgiften inkluderat i avtalsintäkten och särredovisas ej.
Not 3

Erhållna bidrag

2020

2019

Erhållet bidrag från VINNOVA
Erhållet bidrag från Tillväxtverket

336 668
189 388
526 056

689 650
196 282
885 932

Not 4

2020

2019

Erhållna bidrag ingår med följande belopp i nedanstående poster;

Medelantal anställda

Medelantal anställda
Medelantalet anställda baseras på antalet tjänster omräknat till heltidstjänster.
Medelantal anställda har varit
Not 5

1,0

1,5

Skatter

Föreningens näringsbetingade verksamhet har gått med förlust år 2019 samt år dessförinnan. Överskottet 2020 reducerar
därmed underskottsavdraget varpå ingen inkomstskatt har påförts i år.
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802446-5364
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
Not 6

Webbportal

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

176 552
176 552
-167 715
-8 839
-176 552
0

176 552
176 552
-132 409
-35 310
-167 715
8 839

2020-12-31

2019-12-31

Not 7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader

Not 8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Förutbetalda intäkter för samarbetsavtal
Förutbetalda intäkter för medlemsavgifter
Förskottsbidrag från Tillväxtverket
Övriga upplupna kostnader
Förskottsbidrag från Vinnova
Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

0
29 363
29 363

29 025
29 025
50 050

2020-12-31

2019-12-31

132 803
49 600
2 228
0
160 612
513 332
8 629
867 204

130 004
69 600
0
300 000
50 000
560 000
10 782
1 120 386
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UNDERSKRIFTER
Stockholm den 2021- -

Karin Ackerholm, Linköpings universitet

Robert Brummer, Örebro universitet

Fredrik Edman, Lunds universitet

Erik Forsberg, EIT Health Scandinavia

Niklas Huss, Länsförsäkringar AB

Charlotta Nordenberg, Malmö universitet

Erik Ronne, RISE AB

Mats Rydehell, Högskolan i Skövde

Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation/Malmö universitet

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021- -

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rönnkvist
Auktoriserad revisor
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Deltagare
SNITTS 802446-5364 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-08 12:53:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Karin Maria Karolina
Ackerholm

Datum

Karin Ackerholm
karin.ackerholm@liu.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-08 18:17:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Robert-Jan Maria Brummer

Datum

Robert Brummer
robert.brummer@oru.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-08 14:37:44 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK EDMAN

Datum

Fredrik Edman
fredrik.edman@innovation.lu.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-10 17:36:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK FORSBERG

Datum

Erik Forsberg
erik.forsberg@eithealth.eu
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-10 16:07:57 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: NIKLAS ERIK HUSS

Datum

Niklas Huss
organisationskirurgen@gmail.com
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-08 13:02:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHARLOTTA NORDENBERG

Datum

Charlotta Nordenberg
charlotta.nordenberg@mau.se
Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

2021-03-10 15:48:14 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK RONNE

Datum

Erik Ronne
erik.ronne@boliden.com
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-08 13:39:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATS RYDEHÄLL

Datum

Mats Rydehell
mats@r-innovation.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-10 17:20:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANNA SIGSJÖ

Datum

Hanna Sigsjö
hanna.sigsjo@mau.se
Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-15 20:58:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN ANDRÉ RÖNNKVIST

Datum

Johan Rönnkvist
Auktoriserad revisor
johan.roennkvist@pwc.com
Leveranskanal: E-post

Granskare
Sofia Ögren Koutra
sofia.oegren.koutra@pwc.com
Leveranskanal: E-post
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