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Förslag till procedurregler
§1. Yttranderätt tillkommer samtliga närvarande medlemmar av sektionen samt till av
Styrelsen särskilt inbjudna gäster.
§2. Begäran om ordet sker genom handuppräckning och fördelas av mötesordförande. Detta
gäller även replikskiften.
§3. Antaget tidsschema bryter talarlistan, om inte mötet beslutar något annat.
§3. Yrkanden skall lämnas in skriftligen, formulerade som att-satser, till fungerande
ordförande eller sekreterare.
§4. Beslut fattas per acklamation. Vid begärd votering sker denna genom handuppräckning.
Sluten votering sker genom rosta.iare.nu och/eller lappar. Personval med två eller flera
kandidater sker alltid genom sluten votering.
§5. Vid personval med fler än två kandidater ställs samtliga kandidater mot varandra där
den kandidaten som får minst antal röster tas bort. Detta upprepas till en ensam kandidat
står vinnande kvar. Får någon kandidat mer än 50% av de röstberättigade rösterna har
denna kandidat vunnit.
§6. Motionären har alltid rätt att själv presentera sin punkt. Därefter förbehåller Styrelsen sig
rätten att presentera motionssvar innan öppnande av eventuell diskussion.
§7. Reservation mot beslut fattade i plenum måste inlämnas skriftligen till fungerande
sekreterare eller ordförande före mötets avslutande.
§8. Samtliga beslut ställs alltid mot avslag. Detta görs av gammal hävd som ändock är
ganska trevlig.
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Andra röstning om Proposition gällande införandet av
Administrativt ansvarig i Styrelsen
Bakgrund
På förra årets sista Sektionsmöte, SM#4, framfördes en Proposition gällande införandet av
Administrativt ansvarig i Styrelsen. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
Nedan visas ett utdrag ur protokollet för propositionen.
”””
3.1.2.

Proposition gällande införandet av Administrativt ansvarig i Styrelsen

Alexander Dryselius föredrog punkten. Mötet beslutade
att

i Reglementet §1.1.1., “Styrelsepresidiet”, göra tillägget: “Administrativt ansvarig”

att

i Reglementet §1.2., “Styrelsepresidiet”, göra tillägget:
“Administrativt ansvarig
Administrativt ansvarigt skall:
-

Administrera Styrelsens verksamhet.

-

att
att
att

Tillsammans med sektionspresidiet ansvara för Styrelsens verksamhet.
Svara för att kontinuerligt uppdatera stadgar och reglemente varefter
ändringar träder i kraft.
- Vid Styrelsens sammanträden föra protokoll. Vid frånvaro väljs en ersättare
inom Styrelsen.
- Vid sektionsmöten föra protokoll.
- Ansvara för arkivering av protokoll från styrelse- och sektionsmöten samt se
till att protokollen via lämplig informationskanal finns lättillgängliga för
Sektionens medlemmar.
- Se till att Sektionens filarkiv hålls uppdaterat med aktuella styrdokument.
- Ansvara för kallelse till styrelse- och sektionsmöten.”
i Reglementet §1.2.3, “Vice Ordförande” stryka raden:
“ansvara för kallelse till styrelse- och sektionsmöten.”
i Reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.
i Stadgarna §4.2.2., “Sammansättning” göra ändringen från
“Sektionspresidiet består av ordförande, vice ordförande, samt kassör”
till
“Sektionspresidiet består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt administrativt
ansvarig.”

”””

Propositionen föreslog att Administrativt ansvarig även blir medlem i presidiet med
motiveringen att presidiets verksamhet också behöver dokumenteras. Införandet av en ny
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presidiemedlem innebär, som ses i sista att-satsen i utdraget, ändringar av Stadgarna. Enligt
Stadgarna §1.7, krävs det att stadgeändring måste bifallas på två varandra följande SM.
Därav måste mötet idag rösta om denna stadgeändring en andra gång.

Yrkande
att

i Stadgarna §4.2.2, ”Sammansättning” göra ändringen från
”Sektionspresidiet består av ordförande, vice ordförande, samt kassör”
till
”Sektionspresidiet består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt
administrativt ansvarig”

Styrelsen 17/18 indirekt från SM#4 17/18
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Proposition om budget för verksamhetsåret 2018/2019
Bakgrund
Förtroendevalda i sektionens nämnder har utifrån verksamhetsplanen fått arbeta fram en
budget för respektive nämnds verksamhetsår. Budgetarna har skickats in och granskats av
styrelsen, innan de skickats tillbaka till förtroendevalda för revidering efter styrelsens
förslag. Till sist har en slutgiltig budget skickats in för en sista granskning av styrelsen, innan
den godkänts och förts in i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 2018/2019.

Yrkande
Med bakgrund till ovanstående yrkar styrelsen
att

budgeten i Bilaga A antas för Sektionen för Industriell Ekonomi, verksamhetsåret
2018-07-01 – 2019-06-30.

Styrelsen 2018/2019 genom
Elin Palmgren, I-16,
Kassör 18/19
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Proposition om Revisorns oberoende
Bakgrund
Revisionens syfte är att utgöra en objektiv och oberoende granskning av sektionens
organisation och ekonomifunktion. Revisionens slutprodukt är en revisionsberättelse, vilken
ska erbjuda sektionens medlemmar en klar och sanningsenlig bild av sektionens
verksamhetsår och ekonomi. Givet detta syfte är revisorernas oberoende och objektivitet en
grundläggande förutsättning för sektionsmedlemmarna tilltro till revisionen. Detta oberoende
är en av grundpelarna i god revisorssed.
I stadgarna fastslås i dagsläget just att syftet med revisionen är att ge en objektiv bild av
sektionens verksamhetsår till sektionens medlemmar. Vidare står i stadgarna att denna
revision ska utföras av två av ett sektionsmöte valda revisorer, vilka enligt reglementet skall
tillämpa revisorssed.
Även om innebörden av god revisorssed är självklar för vissa, förutsätts den inte vara det för
alla. Därför yrkar styrelsen på ett förtydligande av uttrycket och vad det i själva verket
innebär på sektionen. Detta förtydligande syftar till att öka oberoendet i revisionen genom att
fastställa att en revisor inte ska ha varit en aktiv medlem av ekonomirådet under ett och
samma räkenskapsår. Anledningen till detta är att revisorn då i själva verket granskar sitt eget
arbete, vilket undergräver såväl sektionsmedlemmarnas tilltro till revisorns uttalande som
syftet med revisionen.

Yrkande
Med bakgrund i ovanstående yrkar Styrelsen på:
att

att

Styrelsen genom,
Elin Palmgren, I-16
Kassör 18/19
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i Reglementet §27.2, ”Revisorer”, göra tillägget:
”beakta dels god revisionssed och dels god revisorssed. Detta innebär att
en revisor ej ska vara en aktiv medlem av ekonomirådet under samma
räkenskapsår som denne är revisor.”
i Reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.
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Motion - Kravallen som pilotprojekt
Beskrivning
Kravallen är en dagsfestival för studenter som ämnas hållas den 18 maj. Kravallen syftar till
att stärka gemenskapen mellan de olika sektionerna på KTH, stärka I-sektionens anseende
på campus och samtidigt vara ett nöjesfyllt evenemang. Kravallens huvudsakliga målgrupp
är studerande på KTH och studenter på andra lärosäten, men är också öppen för
allmänheten. Utöver själva festivalen arrangeras marknadsföringsevent löpande våren innan
Kravallen, liksom interna event för de arrangerande studenterna.

Bakgrund
Kravallen har genomförts två gånger, åren 2016 och 2017. Första gången drevs projektet som
ett styrelseprojekt och andra gången som ett pilotprojekt, enligt den då nya
projektstrukturen. Kravallen har varit mycket uppskattad, både av arbetare och besökare,
och dess återkomst har efterfrågats under det gångna året av sektionsmedlemmar och
utomstående. Projektet har gett sektionen stor uppmärksamhet och har format nya
vänskapsband med både kåren och andra sektioner. Vidare är det också en chans för utbyten
och stärkandet av relationerna till I-sektionerna på andra lärosäten.

Tidigare års ekonomi
Kravallen har dragits med ekonomiska bekymmer båda åren det genomförts, men i
synnerhet 2017, vilket illustreras nedan.
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Det bör understrykas att budgeten från 2017 är justerad och alltså inte originalbudgeten.
Problemen från dessa år har tagits i beaktning vid utformningen av nästa års budget.

Årets preliminära budget

Ovan är ett utdrag ur sammanställningen från årets budget. I framtagningsarbetet av denna
har huvudsakligen tidigare års planeringar och utfall använts som underlag. I ett senare
skede kommer dessa uppdateras med aktuella offerter från berörda parter.
12
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Motivering till varför initiativet lämpar sig som pilotprojekt
Kravallen har varit uppskattad av alla inblandade studenter, både arbetande och deltagande
sådana. Även om Kravallen vid tidigare tillfällen har uppvisat negativa ekonomiska resultat
så tror vi att projektets värde för sektionen och uppskattningen det fått överväger de
negativa ekonomiska konsekvenserna som ådragits sektionen. I och med projektets storlek är
det endast naturligt att oväntade händelser kan inträffa, synnerligen under projektets
uppstartsår, men genom att ta i beaktande tidigare års positiva och negativa erfarenheter kan
man dra nytta av dessa för att både förbättra och bibehålla goda resultat och undvika
negativa sådana. Vidare anser vi också att det vore lämpligt, i syfte att skydda både projektet
och sektionen, att ha löpande kontakt med Styrelsen, där denna ska delges insyn i projektet.
Med de i presentationen föreslagna förändringarna tror vi att Kravallen 2018 kommer bli en
succé och denna gång visa ett positivt resultat. Samtidigt anser vi att Kravallen är mest
lämpat att fortsätta ha pilotprojektsstatus, i enlighet med sektionens reglemente § 27.1,
eftersom det ännu inte anses vara moget att bli ett nämndinitiativ.

Yrkande
Med bakgrund i ovanstående yrkar vi på
att

Kravallen erhåller status som ett pilotprojekt, enligt Reglementet §27.1, under
2018/2019.

att

ett tak för artistutgifter sätts.

att

projektet löpande följs upp och kontrolleras av, förslagsvis, Styrelsen.

Projektledare

Vice projektledare

Julia Ekblom, I-16

Lovisa Rendert, I-16

Ekonomi- och näringslivsansvarig
Peter Cvitanovic, I-16
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Motion angående integrationen av internationella
medlemmar
Bakgrund
I-sektionen mottog i augusti 75 nykomna internationella studenter som för termin-, helårsoch masterprogramstudier. Dessa studenter har ytterst svårt att integrera sig i sektionen då
näst intill all kommunikation för engagemang inom sektionen sker på svenska. Med detta
menas i synnerhet event, rekrytering och generell informationsspridning i sektions primära
kommunikationskanaler: facebookgruppen ”Sektionsengagemang på Industriell Ekonomi
KTH” och facebooksidan ”Sektionen för Industriell Ekonomi KTH”.

Sektionens värdegrund är “Sektionen skapar ett socialt sammanhang och en mötesplats där
industriella ekonomer får möjligheten att utveckla sig själva.” Internationella gruppen anser
att sektionen inte har utfört det arbete som krävs vad det gäller att integrera internationella
medlemmar vilket strider mot vår vision, mission och värdeord. För att sektionen ska kunna
utvecklas och bli mer inkluderande till alla dess medlemmar ser vi det därför som en
självklarhet att börja sprida information på svenska såväl som engelska när det är möjligt
och lämpligt. För att kunna följa vår egen vision, mission och värdeord.

Yrkande
Därför yrkar Internationella gruppen på
att

i Reglementet under §26.3 “Lista över sektionens policydokument - Policy för
Informationsspridning”, lägga till:
”Om informationen inte är relevant för icke-svenskspråkiga medlemmar bör
informationen publiceras på svenska. Annars bör informationen vara tillgänglig
både på svenska och engelska.”

att

i Reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Internationella gruppen, via Eric Bojs, i-17
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Motion angående Aktiva Avtal
Bakgrund
Vi, studenter, spenderar mycket tid på KTH, och för oss blir I-sektionen ett andra hem. Med
bakgrund i att vi vill göra vår studiesociala miljö bättre, föreslås det att lägga till ett aktivt
avtal som en tilläggspolicy till den redan existerande värdegrunden.

Det är många studenter vid Sektionen för Industriell Ekonomi (I-are) som idag lägger ner sin
tid och energi på att göra sektionen bättre. I de små gesterna, så som att hjälpa en kursare
med en uppgift, dela med sig av sina tipps och tricks i klassgrupperna eller bidra med glädje
och god stämning. Det är samma välvilja som ligger till grund för våra sektionsengagerade.
Genom sitt engagemang skapar de tillställningar som man sent kommer glömma,
inspirationsevent som öppnar upp nya möjligheter och för samman intressegrupper som ger
upphov till nya vänskaper. Medan alla dessa individer berikar sektionen med sin närvaro
har vi i dagsläget inget stöd för att kunna motverka att en person skull påverka sektionens
medlemmar negativt. Alla I-are har rätten att bli bemött med respekt och känna sig trygg och
inkluderad vi sektionsevent. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att förhindra ett beteende
som med god grund kan anses skadligt mot andra. Det är av denna anledning som det
aktiva avtalet behövs, för att säkerställa att en individs beteende inte skall få andra att må
sämre vid ett, av sektionen arrangerat, event.

Detta avtal syftar till att klargöra de värderingar, skyldigheter och förväntningar som vi, Iare har på våra sektionskamrater samt upprätta ett minimikrav för hur sektionsmedlemmar
skall behandla varandra.

Yrkande
Därför yrkar skyddsombudet och styrelsen på

15

att

införa aktivt avtal som ett policydokument

att

i Stadgarna lägga till en punkt som följer medlemsrättigheter;
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”medlemsskyldigheter”; ”Medlemmar är skyldiga att godkänna villkoren för
uppförande så som uttryckt i aktiva avtalet vid närvarande vid ett sektionsevent där
en osa krävs.”
att

i Stadgarna, 11.1 Medlemsrättigheter, i den sista punkten lägga till följande text: ”
med mindre överträdelser av aktiva avtalet ha bedömts skett.”

att

i Reglemente lägga till en punkt i 1.2.1: ”Ansvar för att utreda eventuella
rapporterade brott mot aktiva avtalet”

att

i Reglemente lägga till en punkt i 2.1: ”Att se till att aktiva avtalet följs av
nämndmedlemmar och övriga sektionsmedlemmar vid sektionsaktiviteter”

att

i Reglemente lägga till en punkt i 24.2: ”Att äga rättigheten att avslå styrelsens
beslut att stänga av en sektionsmedlem från sektionsaktiviteter”

att

i Reglemente lägga till bilaga B som en punkt i 26.3: ”Aktiva avtalet”

att

i Reglemente och Stadgar göra vederbörliga redaktionella ändringar

Skyddsombud Maria Karlsson Osipova, I-17 och ordförande för sektionen Amanda Foley, I16.
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Verksamhetsberättelse
Summering
Under verksamhetsåret 2017/2018 har Styrelsen fortsatt föregående Styrelses arbete med interna
rutiner gällande organisation och ekonomi. Sektionens värdegrund och kultur har varit ett
genomgående tema i Styrelsens arbete under året med målet att få så många som möjligt att känna
sig välkomna av Sektionen. Bland annat har en värdegrund med värdeorden glädje, öppenhet,
gemenskap (“GÖG”) tagits fram och antagits av SM. En översyn av rekryteringsprocessen gjordes,
varefter processen centraliserades och resultaten kartlades. Ytterligare fokusområde har varit
digitala kanaler och Sektionen har under verksamhetsåret övergått till ett nytt mailsystem, lanserat
en ny hemsida samt börjat arbeta i Slack.

Styrelse
Verksamhetsåret 2017/2018 var Styrelseledamöterna för Sektionen för Industriell ekonomi
följande:
●

Alexander Dryselius, ordförande

●

Sara Almström, vice ordförande

●

Albin Granell, kassör

●

Samuel Holmström, socialt ansvarig

●

Linnea Olby, kommunikationsansvarig

●

Gabriel Lundquist, logistikansvarig

●

Max Xie, IT-ansvarig

●

Carl Mailer, näringslivsansvarig

●

Emma Boström, programansvarig student

●

Daniel Liu, ettans plats

Vilka sammanträden har Styrelsen haft under året?
Styrelsen har haft veckovisa lunchmöten samt kvällsmöten varannan vecka. Därtill har
Styrelsen sammanträtt under två kick-off-helger. Utöver Styrelsens gemensamma
sammanträden har möten med mindre konstellationer inom Styrelsen varit regelbundet
återkommande.

Revisorer
Revisorerna för Sektionen verksamhetsåret 2017/2018 är:
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● Douglas Lundholm, I-13, doulun@kth.se, 0709 488 114
● Niklas Berg, I-13, Nikb@kth.se, 0706 16 32 77

Representanter hos THS
Alexander Dryselius, Mattias Borg och Jacob Larsson var Sektionens representanter i
kårfullmäktige. Därtill ingick Gabriel Kitzler i THS valberedning.
Emma Boström representerade Sektionen i dess förehavanden gentemot I-Sektionens
programledning.

Föreningslokal
Sektionens lokal heter Istället och är belägen på Brinellvägen 22D i Stockholm. Lokalen
upplåts till Sektionen av Tekniska Högskolans Studentkår.

Medlemmar
Sektionen hade i maj 2018 599 medlemmar.

Inre verksamhet
Nämnderna under verksamhetsåret 2017/2018 var:
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●

ESTIEM

●

I-alumni

●

I-case

●

Dagen I

●

Näringslivsnämnden

●

GenI

●

Internationella gruppen

●

Idrottsnämnden

●

Clubmästeriet

●

ICM

●

Studienämnden

●

Kulturnämnden
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●

SOFt

●

Mottagningen

●

iSpexet

Till listan adderas iFokus och iStart vilka under SM#2 blev upplyfta till nämnder. Utöver
nämnderna och Styrelsen fanns förtroendeposterna:
●

Revisorer

●

Valberedningsordförande

●

Valberedningsledamöter

●

Portergeneral

●

Skyddsombud

●

RePorter

Sektionsmöten
Under verksamhetsåret hölls fem sektionsmöten, fyra ordinarie och ett extrainsatt möte på
under våren 2018. Nedan följer ett kort sammandrag från dessa.
● Extrainsatt SM maj 2017:
○ Val av programansvarig student
● SM#1 september 2017:
○ Val av Ettans plats
○ Val av projektledare för Ettans gasque
○ Fastställande av budget 2017/2018
○ Fastställande av Sektionens värdegrund
● SM#2 november 2017:
○ Val av ÖPH
○ iFokus och iStart avancerade till nämnder
○ En utredning tillsattes med syfte att tydliggöra rutiner för Sektionens
bokslutsarbete
● SM#3 februari 2018:
○ Val av ny Styrelse samt de flesta förtroendeposter
○ Antagande av policy gällande Sektionens sparande respektive bokslutsarbete
○ Beviljande av subventionering av Porters gasque (totalt 75 000 kr)
○ Nominering till Kamratstipendiet
● SM#4, april 2018:
○ Val av Spexdirecteur
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Vilka övriga engagemang har drivits på Sektionen under året?

Mottagningen
Mottagningen 2017 engagerade närmare 150 sektionsmedlemmar i syfte att välkomna de
nyantagna I-studenterna. Årets vision präglades av att ge n0llan en öppen och ärlig bild av
sektionen samt att Mottagningsarbetet skulle genomsyras av förtroende och tillit mellan
samtliga inblandade. Nytt för årets Mottagning var bland annat att en workshop om normer
och ett entreprenörskapsevent i syfte att bredda bilden av vem en iare är och vad en kan
arbeta med efter studierna.

Yttre verksamhet
Redogörelse för näringslivsverksamhet.
Under verksamhetsåret lades stor vikt vid kommunikation mellan nämnderna som arbetar
med näringslivsverksamhet och en gemensam Slackstruktur likt den som finns övergripande
för förtroendevalda skapades vilket främjade samarbete och informationsspridning.
Verksamheten centraliserades något där Näringslivsnämnden delvis tog ansvar för
företagskontakt även för andra nämnder.

Dagen I
Dagen I genomfördes den 22:e februari 2018 och leddes av projektledare Tove Karlsson
tillsammans med vice projektledare Elin Palmgren. Det närvarade 23 utställande företag
med PwC som huvudsponsorer. Likt tidigare år anordnades även lunchföreläsningar under
veckan i samband med mässdagen, kontaktsamtal under mässdagen och den årliga
banketten.

Företagsevenemang
Företagsevenemang har skett både genom att företag besökt sektionen under
lunchföreläsningar och kvällsevent samt genom en mängd typer av event anordnade externt
av företagen där sektionens medlemmar deltagit. De allra flesta evenemang har skett i
marknadsföringssyfte för företagen men för nämnderna I-Case och ICM finns det ingick även
utbildning inom caselösning och kapitalförvaltning.

Sponsoravtal
Under året har det funnits ett fokus på att få in fler företag på årliga sponsoravtal vilket gjort
att antalet företag med avtal har ökat. De företag som under verksamhetsåret haft eller
ingått avtal är: Accenture Strategy, AT Kearney, BCG, BearingPoint, Bain &
Company, EF, Ericsson Management Consulting, McKinsey & Company samt Studybuddy.
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Redogörelse för Mottagningens näringslivsverksamhet
Mottagningen har likt tidigare år haft en näringslivsansvarig som skött kontakten gentemot
företagen. Sponsringen av mottagningen innebär att man som företag i gengäld fått hålla ett
event under mottagningen i form av en lunchföreläsning eller medverkan under en sittning.
Intresset för mottagningen är fortsatt starkt hos företagen. Att notera under årets
mottagning var en incident med Bain under en kväll vilket resulterade i att Bains avtal med
sektionen bröts.

Redogörelse för Sektionens åtaganden gentemot KTH
Sektionen ansvarar för att vårda lokalerna och
Regelbunden kontakt hölls med programledningen genom möten där Sektionens
studienämnd deltog. Under dessa möten behandlades utbildningens utveckling på kort såväl
som lång sikt. Sektionens programansvariga student tillsammans med representanter för
övriga utbildningsprogram på ITM, träffade månatligen ansvarig för utbildningskansliet och
diskuterade gemensamma studiefrågor. Därtill deltog representanter från Sektionen på en
tvådagarskonferens tillsammans med programledningen för att arbeta med I-programmets
långsiktiga utveckling med fokus på digitalisering.

Ekonomi
Sektionens omsättning

Budget

Utfall

Intäkter

3 687 160.00 kr

3 615
381,24

Utgifter

2 902 832.00 kr

-3 521 881,97

Resultat

784 328.00 kr

93
499,27

Bidrag från THS och KTH
Ett sektionsbidrag på 1060kr/student (143100kr) erhölls från THS. Dessutom tillkom 20 000kr för
“studiebevakning”, vilka utnyttjades av sektionens studienämnd, samt 9 000kr för JML-arbete, vilka
utnyttjades av GenI.
21

Sektionen för Industriell Ekonomi, KTH

2018-09-27

Handlingar - Sektionsmöte 1

Större ekonomiska avvikelser från budgetramen.
Sektionen har gjort ett stabilt ekonomiskt år trots att resultatet inte är i linje med vad som
budgeterades. Sektionens ekonomi har växt snabbt senaste åren och arbetet med att anpassa
ekonomiarbetet därefter är fortfarande under utveckling. Till följd av detta saknas utförliga
uppföljningar av tidigare budgetar vilket leder till viss osäkerhet kring vad för ekonomiskt resultat
som är rimligt att vänta av sektionens nämnder och event. Detta, i kombination med en ansträngd
likviditet under verksamhetsårets start samt flera nya satsningar (TIMES Semifinal, större satsning på
näringslivsarbetet i NLN och Dagen I etc.) gjorde att ett beslut fattades att sätta en optimistisk
budget med viss åtstramning på kostnader för att inte riskera ytterligare problem med likviditeten.
Under året genomförde Näringslivsnämnden ett projekt där tidigare utskickade fakturor som inte
betalats in följdes upp och drevs in. Detta resulterade i intäkter på ca. 250 000kr som inte räknas in i
årets resultat. Dessa gjorde dock att likviditetsproblemen i början av året lättade och investeringar
som tidigare avslagits i budgetprocessen till följd av ansträngd likviditet kunde godkännas.
Det finns ett antal drivande faktorer till varför budgeten missats: (≈424kkr)
-

ESTIEM arrangerade TIMES semifinal men lyckades ej få den budgeterade summan i

______ sponsorintäkter vilket resulterade i en förlust på ca. 70 000kr mot budget
-

Sektionens centrala IT- samt bankkostnader underskattades med ca. 26 000kr
Lokalhyran för Porters gasque blev dyrare än budgeterat varav en äskning på 70 000kr

______ för subventionering av biljetter beviljades. Dessutom var vinsten för

______ :_____

______ alkoholförsäljningen ca. 78 000 lägre än förväntat sett över hela året.
-

Äskningsbudgeten överstegs med ca. 25 000kr
Mottagningen hade större kostnader än förväntat vilket resulterade i en förlust mot

______ budget på ca. 100 000kr
-

Kostnaderna för Ivan underskattades med ca. 40 000kr

Dessutom finns dessutom ett antal kostnader som uppstått till följd av fördröjda/uppskjutna
kostnader från tidigare verksamhetsår: (≈197kkr)
-

Efter samråd med revisorer beslutades att skriva av gamla fakturor utskickade 2016 eller

______ tidigare som förlust (6350 - Förluster på kundfordringar) vilket belastar årets resultat
______ med 97 175 kr. Anledningen var att det inte ansågs det rimligt att dessa pengar skulle ______
betalas in.
-

Fanan, vilken en äskning på 30 000kr beviljades för förra verksamhetsåret betalades iår

______ och belastar därför årets resultaträkning.
-
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Surfresan ställdes in, varav återbetalningarna av depositioner belastade årets resultat
______ med ca. 70 000 kr.
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Resterande underskott har uppstått kumulativt av mindre underskattningar av kostnader i olika
event och nämnder.

Slutord
Med det här dokumentet hoppas vi i Styrelsen verksamhetsåret 17/18 ha sammanfattat ett
av de roligaste och mest givande åren vi haft i allas våra liv. Ett stort tack riktas till alla er
som varit sektionsaktiva eller -inaktiva under året, med ett särskilt omnämnande till våra
underbara förtroendevalda som givit sitt allt.
Det är inte lätt att på några få papper försöka få ned allt det man gjort under ett år och
sanningen är att dessa avslutande ord, om än triviala, var de svåraste att skriva. Nu är det
över för oss, men vi väntar med spänning på att få se vad ni, ännu inte lika starkt, lysande
sektionsstjärnor ska komma att göra i framtiden!
“Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men, kanske, är det slutet på
början.” - Winston Churchill, november 1942

Styrelsen 17/18
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Ekonomisk förvaltning räkenskapsåret 2017/18
Inför året var målsättningen att förstärka sektionens likviditet inför kommande år samt att
skapa bättre förutsättningar för budgetarbetet. Periodiseringsfonder startades med syftet
att periodisera större kostnader som tidigare haft stor inverkan på enskilda verksamhetsår.
Detta kommer att skapa jämnare ekonomisk belastning och stärka sektionens möjligheter
att bibehålla en stabil likviditet framöver.
Från verksamhetsår 15/16 fastslogs att alla nämnder skulle, med start verksamhetsåret
16/17, budgetera projektbaserat för att skapa en mer granulär budget som skulle underlätta
uppföljning samt fungera som underlag för kommande års budgetering. Detta gjordes av alla
nämnder och granskades och sammanställdes sedan av styrelsen till en gemensam budget
för sektionen i helhet. Den totala budgeten för verksamhetsåret 17/18 presenterades och
röstades igenom på SM #1 hösten 2017.
Under året har kassören tillsammans med de ekonomiansvariga (”ekonomirådet”) i de
största nämnderna bokfört verksamheten och alla har ansvarat för sina respektive
verksamheter. Kassören har bokfört de mindre nämnderna samt ansvarat för att ha översikt
över helhetsbilden för sektionen.
Utfallet i siffror:
Budget

Utfall

Intäkter

3 687 160.00 kr

3 615 381,24

Utgifter

2 902 832.00 kr

-3 521 881,97

Resultat

784 328.00 kr

93 499,27

Sektionen har gjort ett stabilt ekonomiskt år trots att resultatet inte är i linje med vad som
budgeterades. Sektionens ekonomi har växt snabbt senaste åren och arbetet med att
anpassa ekonomiarbetet därefter är fortfarande under utveckling. Till följd av detta saknas
utförliga uppföljningar av tidigare budgetar vilket leder till viss osäkerhet kring vad för
ekonomiskt resultat som är rimligt att vänta av sektionens nämnder och event. Detta, i
kombination med en ansträngd likviditet under verksamhetsårets start samt flera nya
satsningar (TIMES Semifinal, större satsning på näringslivsarbetet i NLN och Dagen I etc.)
gjorde att ett beslut fattades att sätta en optimistisk budget med viss åtstramning på
kostnader för att inte riskera ytterligare problem med likviditeten.
Under året genomförde Näringslivsnämnden ett projekt där tidigare utskickade fakturor som
inte betalats in följdes upp och drevs in. Detta resulterade i intäkter på ca. 250 000kr som
inte räknas in i årets resultat. Dessa gjorde dock att
likviditetsproblemen i början av året lättade och investeringar som tidigare avslagits i
budgetprocessen till följd av ansträngd likviditet kunde godkännas.
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Det finns ett antal drivande faktorer till varför budgeten missats: (≈424kkr)
ESTIEM arrangerade TIMES semifinal men lyckades ej få den budgeterade
summan i sponsorintäkter vilket resulterade i en förlust på ca. 70 000kr mot budget
Sektionens centrala IT- samt bankkostnader underskattades med ca. 26 000kr
Lokalhyran för Porters gasque blev dyrare än budgeterat varav en äskning på
70 000kr för subventionering av biljetter beviljades. Dessutom var vinsten för
alkoholförsäljningen ca. 78 000 lägre än förväntat sett över hela året.
Äskningsbudgeten överstegs med ca. 25 000kr
Mottagningen hade större kostnader än förväntat vilket resulterade i en
förlust mot budget på ca. 100 000kr
Kostnaderna för Ivan underskattades med ca. 40 000kr
Dessutom finns dessutom ett antal kostnader som uppstått till följd av fördröjda/uppskjutna
kostnader från tidigare verksamhetsår: (≈197kkr)
Efter samråd med revisorer beslutades att skriva av gamla fakturor utskickade
2016 eller tidigare som förlust (6350 – Förluster på kundfordringar) vilket belastar
årets resultat med 97 175 kr. Anledningen var att det inte ansågs det rimligt att dessa
pengar skulle betalas in.
Fanan, vilken en äskning på 30 000kr beviljades för förra verksamhetsåret
betalades iår och belastar därför årets resultaträkning.
Surfresan ställdes in, varav återbetalningarna av depositioner belastade årets
resultat med ca. 70 000 kr.
Resterande underskott har uppstått kumulativt av mindre underskattningar av kostnader i
olika event och nämnder.
Sammanfattningsvis kan året beskrivas:
Ett par drivande faktorer som tynger resultatet
Starkt näringslivsarbete där både Näringslivsnämnden och Dagen I levde upp
till högt ställda mål med stora intäktsökningar mot tidigare år.
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Revisionsberättelse verksamhetsåret 2017/2018
Revisionens syfte
Syftet med revisionen av sektionens räkenskaper samt protokoll är att säkerställa att den
information som framställts till sektionens medlemmar är sanningsenlig och ger en
rättvisande bild av sektionen ekonomiska ställning.
Revisionsprinciper
Revisionen har utgått från de av styrelsen sammanställda balans- och resultaträkningarna
per verksamhetsårets ekonomiska slut (2018-06-30).
Underlag för revisionen har hämtats ur sektionens bokföringssystem och i de tillhandahållna
verifikaten.
Beslutet om ansvarsfrihet som togs på sektionsmöte fyra under verksamhetsåret 2017/2018
får anses ha prejudicerande verkan för hur långtgående krav som ska ställas på
dokumentationen av sektionens bokföring.
Revisionen har inte till syfte att kontrollera huruvida budgeten har uppfyllt till punkt och
pricka. I detta avseende ska kontrollerats att styrelsen inte har tagit beslut som strider mot
det mandat de fått av sektionsmötet samt att rimlig förklaring till avvikelser har lämnats.
Enligt de ovan angivna metoderna och principerna anser jag att jag har fått tillräckligt
underlag för att göra revisionen.
Uttalanden
Jag anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för mitt uttalande.
Sektionen har under året tagit ytterligare steg i den fleråriga resan mot att uppfylla samtliga
redovisningskrav som skulle kunna ställas på en organisation som denna. Det finns
fortfarande en hel del kvar att göra. Vid revisionen har det dock inte framkommit något som
visar på att det skulle finnas större felaktigheter som skulle föranleda att det presenterade
bokslutet inte skulle ge en rättvisande bild av sektionens ekonomiska ställning.
De budgeterade målen har på många plan missats grovt. Vad jag kan hitta så har dock inte
beslut tagits som skulle kunna föranleda någon form av misstanke om felaktigt agerande
från styrelsen. Med bakgrund i den ovisshet som sektionens budgetering sker i så får de
lämnade förklaringarna för budgetavvikelsen anses som godtagbara.
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Slutsats
Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med sektionens stadgar.
Den av styrelsen framställda ekonomiska redovisning ger enligt min uppfattning en
rättvisande bild av sektionens ekonomiska ställning.
Utlåtande i frågan om ansvarsfrihet
Jag tillstyrker
att sektionsmötet beviljar styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017/2018.

Douglas Lundholm I-13
Revisor 2017/2018
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Bilaga A – Budget
Sektionen totalt
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

902 367,00

576 925,00

1 070 130,00

727 185,00

0,00

3 276 607,00

Kostnad

846 081,00

440 772,50

665 047,50

831 927,50

237 391,25

3 021 220,25

Resultat

32 786,00

136 152,50

405 082,50

-104 742,50

-237 391,25

231 886,75

Sektionen centralt
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

137 680,00

0,00

34 420,00

0,00

0,00

172 100,00

Kostnad

320 390,00

0,00

0,00

76 400,00

155 790,00

552 580,00

Resultat

-182 710,00

0,00

34 420,00

-76 400,00

-155 790,00

-380 480,00

Sektionens sparande
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

Kostnad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultat

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

Styrelsen
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

98 400,00

24 200,00

0,00

0,00

0,00

122 600,00

Kostnad

135 460,00

32 160,00

5 300,00

36 550,00

33 000,00

242 470,00

Resultat

-37 060,00

-7 960,00

-5 300,00

-36 550,00

-33 000,00

-119 870,00

Clubmästeriet
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

146 525,00

78 475,00

38 310,00

339 740,00

0,00

603 050,00

Kostnad

114 902,00

66 616,00

31 566,00

332 026,00

3 300,00

548 410,00

Resultat

31 623,00

11 859,00

6 744,00

7 714,00

-3 300,00

54 640,00

Dagen I
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

3 135,00

0,00

569 500,00

0,00

0,00

572 635,00

Kostnad

3 135,00

0,00

307 170,00

0,00

0,00

310 305,00

Resultat

0,00

0,00

262 330,00

0,00

0,00

262 330,00
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ESTIEM
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

8 000,00

55 750,00

99 000,00

3 000,00

0,00

165 750,00

Kostnad

8 000,00

63 270,00

102 000,00

11 120,00

0,00

184 390,00

Resultat

0,00

-7 520,00

-3 000,00

-8 120,00

0,00

-18 640,00

GenI
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

11 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 750,00

Kostnad

11 709,00

3 600,00

1 850,00

300,00

2 000,00

19 459,00

Resultat

41,00

-3 600,00

-1 850,00

-300,00

-2 000,00

-7 709,00

I-Alumni
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

1 500,00

18 000,00

14 000,00

3 000,00

0,00

36 500,00

Kostnad

1 500,00

25 500,00

21 500,00

3 000,00

0,00

51 500,00

Resultat

0,00

-7 500,00

-7 500,00

0,00

0,00

-15 000,00

I-Case
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

33 750,00

34 000,00

25 000,00

14 500,00

0,00

107 250,00

Kostnad

5 550,00

2 300,00

1 400,00

35 100,00

0,00

44 350,00

Resultat

28 200,00

31 700,00

23 600,00

-20 600,00

0,00

62 900,00

I-Fokus
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

2 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750,00

Kostnad

2 750,00

0,00

0,00

0,00

10 700,00

13 450,00

Resultat

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 700,00

-10 700,00

ICM
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

23 050,00

31 000,00

31 000,00

24 045,00

0,00

109 095,00

Kostnad

10 350,00

14 800,00

12 400,00

11 045,00

1 412,25

50 007,25

Resultat

12 700,00

16 200,00

18 600,00

13 000,00

-1 412,25

59 087,75
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Idrottsnämnden
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

Kostnad

3 000,00

10 000,00

0,00

7 050,00

200,00

20 250,00

Resultat

-1 500,00

-10 000,00

0,00

-7 050,00

-200,00

-18 750,00

Internationella gruppen
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

1 250,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

5 750,00

Kostnad

1 969,00

13 500,00

18 750,00

0,00

1 500,00

35 719,00

Resultat

-719,00

-13 500,00

-14 250,00

0,00

-1 500,00

-29 969,00

iSpexet
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkter

53 500,00

71 000,00

42 200,00

250 500,00

0,00

417 200,00

Kostnader

52 630,00

73 300,00

46 000,00

262 000,00

14 100,00

448 030,00

870,00

-2 300,00

-3 800,00

-11 500,00

-14 100,00

-30 830,00

Resultat

iStart
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

15 077,00

24 100,00

11 100,00

11 100,00

0,00

61 377,00

Kostnad

19 610,00

17 400,00

10 600,00

10 600,00

0,00

58 210,00

Resultat

-4 533,00

6 700,00

500,00

500,00

0,00

3 167,00

Kulturnämnden
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

14 250,00

7 000,00

60 000,00

0,00

0,00

81 250,00

Kostnad

13 500,00

10 250,00

56 750,00

0,00

0,00

80 500,00

Resultat

750,00

-3 250,00

3 250,00

0,00

0,00

750,00

Näringslivsnämnden
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

230 500,00

194 900,00

138 600,00

80 300,00

0,00

644 300,00

Kostnad

59 500,00

57 900,00

29 600,00

17 300,00

7 389,00

171 689,00

Resultat

171 000,00

137 000,00

109 000,00

63 000,00

-7 389,00

472 611,00
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Portergeneralen
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

70 000,00

38 500,00

2 500,00

1 000,00

0,00

112 000,00

Kostnad

64 450,00

35 000,00

6 085,00

6 460,00

0,00

111 995,00

Resultat

5 550,00

3 500,00

-3 585,00

-5 460,00

0,00

5,00

RePorter
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kostnad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOFT
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

1 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250,00

Kostnad

11 226,00

9 976,50

9 976,50

9 976,50

8 000,00

49 156,00

Resultat

-9 976,00

-9 976,50

-9 976,50

-9 976,50

-8 000,00

-47 906,00

Studienämnden
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

Kostnad

5 050,00

4 000,00

2 900,00

12 800,00

0,00

24 750,00

Resultat

19 950,00

-4 000,00

-2 900,00

-12 800,00

0,00

250,00

Valberedningen
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kostnad

1 400,00

1 200,00

1 200,00

200,00

0,00

4 000,00

Resultat

-1 400,00

-1 200,00

-1 200,00

-200,00

0,00

-4 000,00
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Bilaga B – Aktiva avtal
Aktiva avtalet
Rekommendationer (Detta ska jag sträva efter)
När jag godkänner aktiva avtalet binder jag mig till att sträva efter att:
a. Uppmuntra en trygg och trivsam miljö på sektionen
b. Vara lyhörd inför mina sektionsmedlemmars personliga gränser och respektera dem.
Personliga gränser innefattar men är ej begränsade till:
1. Sexuella eller romantiska avancemang
2. Alkoholkonsumtion
c. Inte orsaka att någon annan känner sig mindre kompetent till exempel genom oaktsamma
yttranden kring mina egna prestationer och bedrifter
d. Min närvaro vid ett event skall inte göra att någon annan känner sig illa till mods
Regler (Detta får jag inte göra)
Jag förstår att brott mot följande riktlinjer kan medföra en tillsägelse, varning eller i värsta fall
avstängning från sektionsaktiviteter (ej sektionsmöten).
a. Överträder personliga gränser som, med god grund, kan sägas markerades eller om personen i
fråga på annat sätt var märkbart obekväm
b. Agerat exkluderande
c. Yttrat, skrivit eller på annat sätt kommunicerat kränkande påstående eller budskap riktat mot
individ eller identitet. Identitet innefattar men är ej begränsat till:
a. Könsidentitet
b. Religion
c. Funktionsvariationer
d. Etniskbakgrund
e. Sexuell läggning
f. Politisk tillhörighet
d. Eller om på annat sätt min närvaro vid event ger upphov till en annan sektionsmedlems
frånvaro, som följd av mitt agerande vid en tidigare händelse
Konsekvenser vid brott mot reglerna
a. Tillsägelse – Individen blir informerad om att dennes beteende inte är acceptabelt
b. Varning – Individen blir informerad om att om dennes beteende upprepar sig kommer
det att leda till en avstängning
c. Avstängning – Individen får inte längre delta vid evenemang som är arrangerade av
sektionen
Brott eller på annat sätt allvarliga överträdelser rapporteras till THS, KTH samt polisen i händelsen av
lagbrott.
Besluttagande och utredning
Alla sektionsmedlemmar har rätt att anmäla upplevt brott mot reglerna. Anmälan görs till
trygghetsrådet som i sin tur ansvarar för att utreda anmälan och besluta om åtgärder. Anmälan kan inte
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göras anonymt gentemot trygghetsrådet men hållas anonymt utanför rådet om så önskas.
Trygghetsrådet består av skyddsombudet, ordförande för Geni samt Socialt ansvarig på sektionen.
Skyddsombud har vetorätt då ett majoritetsbeslut att varna eller avstänga en sektionsmedlem har
träffats, det vill säga att skyddsombud ensamt kan besluta om att ”fria” men aldrig ensamt besluta om
att ”fälla”. Under utredningen så väl som efter har trygghetsrådet tystnadsplikt med mindre beslut att
varna eller avstänga har träffats. I sådant fall skall förtroendevalda och eventarrangörer informeras.
Den som anmäler skall alltid få veta utfallet av utredningen.
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