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Procedurregler
§1. Yttranderätt tillkommer samtliga närvarande medlemmar av sektionen samt av
Styrelsen särskilt inbjudna gäster.
§2. Begäran om ordet sker genom handuppräckning och fördelas av
mötesordförande. Detta gäller även replikskiften. Replik beviljas av
mötesordförande.
§3. Antaget tidsschema bryter talarlistan, om inte mötet beslutar något annat.
§4. Yrkanden skall lämnas in skriftligen, formulerade som att-satser, till fungerande
ordförande eller sekreterare.
§5. Beslut fattas per acklamation genom eliminationsmetoden. 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.
§6. 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 rösterna har denna
kandidat vunnit.
§7. Motionären har alltid rätt att själv presentera sin punkt. Därefter förbehåller
Styrelsen sig rätten att presentera motionssvar innan det öppnas upp för frågor till
motionären och styrelsen. Efter besvarandet av eventuella frågor öppnas det upp för
diskussion.
§8. Talartiden för kandidater vid personval är 3 minuter för anförande och 2 minuter
för frågor.
§9. Reservation mot beslut fattade i plenum måste inlämnas skriftligen till
fungerande sekreterare eller ordförande före mötets avslutande.
§10. Samtliga beslut ställs alltid mot avslag. Detta görs av gammal hävd som ändock
är ganska trevlig.
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Propositioner
Proposition 1. Om budget för räkenskapsåret
2019/2020
Bakgrund
Fö rtroendevalda i sektionens nä mnder har utifrå n verksamhetsplanen arbetat fram en
budget fö r respektive nä mnds verksamhetså r. Budgetarna har skickats in och granskats
av styrelsen, innan de skickats tillbaka till fö rtroendevalda fö r revidering efter
styrelsens fö rslag. Till sist har en slutgiltig budget skickats in fö r en sista granskning av
styrelsen, innan den godkä nts och fö rts in i sektionsbudgeten fö r räkenskapså ret
2019/2020. Arbetet har gjorts i samråd med revisorerna. Enligt reglementet ska
styrelsen presentera ett budgetförslag på det första sektionsmötet för verksamhetsåret
– vilket nu görs.

Yrkande
Med bakgrund i ovanstående yrkar styrelsen
Att

Budgeten i Bilaga E antas för Sektionen för Industriell Ekonomi,
räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.

Styrelsen 2019/2020 genom
Carl Stenfelt, I-18,
Kassör 19/20
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Proposition 2. Om klusteruppdelning
Bakgrund
I sektionens reglemente finns samtliga förtroendeposter definierade. Både för
styrelsen och nämnderna. Där anges bland annat vad de olika förtroendeuppdragen
innebär och vilket ansvar de har. I beskrivningen av styrelseuppdragen förekommer
begreppet kluster utan att vara definierat. Det står exempelvis att den socialt
ansvariga i styrelsen ska “hålla minst ett möte med samtliga nämndordförande i sitt kluster
per period” samt “strategiskt ansvara för det sociala klustret”.
Klustren fyller en viktig funktion i sektionen i och med att de blir forum för
diskussion och kunskapsutbyte, samtidigt som de är en kommunikationskanal med
styrelsen genom den klusteransvariga. Eftersom det finns personer i styrelsen som
ansvarar för de olika klustren kan det underlätta sektionens gemensamma
strategiska arbete mot de visioner och mål som sätts upp av styrelsen, sektionsmöten
och andra organ inom sektionen.
Den praxis som nyttjats de senaste åren har som bekant varit en uppdelning av
sektionens nämnder och förtroendeuppdrag i fem olika kluster. Detta har underlättat
det långsiktiga arbetet för att utveckla sektionen och bör därför implementeras i
reglementet. I kombination med att ge styrelsen ett förtydligat gemensamt ansvar
över kommunikation med samtliga förtroendevalda, kan dessa förändringar
utveckla kommunikationen och tydligheten inom vår sektion.

Yrkande

Därför yrkar styrelsen på
Att

I reglementet under 1.2.1 Gemensamma åtaganden lägga till
Ha löpande kommunikation med sektionens förtroendevalda,

Att

I reglementet under 1.2.6 Socialt ansvarig ersätta
Strategiskt ansvara för det sociala klustret
Med:
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Strategiskt ansvara för det sociala klustret, vilket utgörs av: Idrottsnämnden,
GenI, I-Alumni, SOFt, Internationella gruppen,
Att

I reglementet under 1.2.7 Eventansvarig ersätta
Strategiskt ansvara för eventklustret
Med:
Strategiskt ansvara för eventklustret, vilket utgörs av; Mottagningen, iSpexet,
CMi och Kulturnämnden, ESTIEM,

Att

I reglementet under 1.2.8 Näringslivsansvarig ersätta
Strategiskt ansvara för näringslivsklustret
Med:
Strategiskt ansvara för det näringslivsklustret, vilket utgörs av: ICM, NLN, ICase, iStart och Dagen I,

Att

I reglementet under 1.2.9 Kommunikationansvarig ersätta
Strategiskt ansvara för Kommunikationsklustret
Med:
Strategiskt ansvara för Kommunikationsklustret, vilket utgörs av; RePorter
och iFokus, samt

Att

I reglementet under 1.2.11 PAS lägga till
Strategiskt ansvara för utbildningsklustret, vilket utgörs av Studienämnden.

Styrelsen 2019/2020 genom
Max Völcker, I-18 och Noa Samenius, I-18
Kommunikationsansvarig och Administrativt ansvarig 19/20
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Proposition 3. Angående ändring av postbeskrivningar
i reglementet för Socialt ansvarig och Eventansvarig
Bakgrund
I Sedan förändringen av posten socialt ansvarig och tillkomsten av posten
eventansvarig i styrelsen har ansvarsfördelningen diskuterats under överlämning
mellan verksamhetsåren och även prövats i praktiken. För att fördelningen mellan
posterna socialt ansvarig och eventansvarig ska bli mer jämnt fördelade samt att i
förlängningen förtydliga för sektionsmedlemmar vem man ska rikta sig till vid
bokning av sektionslokal och sektionsbil behöver nedanstående ändringar i
reglementet göras.

Yrkande
Att

Ta bort följande ur reglementet under 1.2.6 Socialt ansvarig: “ansvara för
uthyrning av sektionslokal, sektionsbil samt sektionens övriga
egendomar.”

Att

att lägga till följande i reglementet under 1.2.7 Eventansvarig:
“ansvara för utlåning av sektionslokal, sektionsbil samt sektionens övriga
egendomar.

Styrelsen 2019/2020 genom
Agnes hansson, I-17 och Gabriel Kitzler, I-15
Eventansvarig och Socialt ansvarig 19/20
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Proposition 4. Proposition om ändringar i stadgarna
gällande stavfel och förtydliganden
Bakgrund
Stadgarna är dokumentet som styr sektionens verksamhet. Att dess läsbarhet och
språkliga korrekthet värnas är därför viktigt. Stadgarna som de ser ut för närvarande
innehåller ett antal språkliga fel och otydligheter och ambitionen med denna
proposition är att korrigera dessa fel. De flesta av rättelserna är rent språkliga, men
det förekommer också fel som skulle kunna ha effekter på verksamheten i specifika
fall. Det tydligaste exemplet är formuleringen om att sektionens resurser ska tillfalla
en “stiftelse med avsikt att stödja studenter på civilingenjörsprogrammet i Industriell
Ekonomi på TKH” vid upplösning av föreningen. I det fall att sektionen faktiskt
upplöses vore det väldigt sorgligt om pengarna inte hamnar rätt enbart på grund av
ett stavfel av “KTH”.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på
Att

I stadgarna under rubriken “1.14 Utträde och upplösning”
Vid upplösning av I-sektionen tillfaller all egendom och kapital en stiftelse med
avsikt att stödja studenter på civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi
på TKH;
Ändra ordet “TKH” till “KTH”,

Att

I stadgarna under rubriken “1.16 Beslutsnivåer”
§
§

kvalificerad majoritet (2/3) av närvarande röstberättigade bifaller
förslaget)
5/6 – majoritet (5/6) av närvarande röstberättigade bifaller förslaget)

Stryka parenteserna efter orden “förslaget” i den andra och tredje
punkten,
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I stadgarna under rubriken “1.18”
Misstroendeförklaring kan väckas av enskild medlem eller en grupp
medlemmar mot en förtroendevald eller en grupp förtroendevald inom
sektionen.
Vid beslut om misstroendeförklaring skall den/de misstroendeförklaringen
omedelbart entledigas och beslutet skall omedelbart justeras.
Ändra från “En grupp förtroendevald” till “En grupp förtroendevalda”
Samt
Ändra från “...den/de misstroendeförklaringen...” till “...den/de
misstroendeförklarade...”,

Att

I stadgarna under rubriken “2.6 Beslut”
Lägga till rubriken “2.6.1 Närvaro” med brödtexten “Med närvarande
åsyftas fysiskt närvarande.” samt göra vederbörliga redaktionella
ändringar som krävs av tillägget,

Att

I stadgarna under rubriken “2.7.1 Acklamation”
De so röstar för en kandidat svarar ”ja” på mötesordförandes uppmaning,
Ändra ordet “so” till “som”,

Att

I stadgarna under rubriken “2.7.2 Votering”
Vid samtliga omröstningar äger alla röstberättigade rätten att begära votering
närhelst dem finner det nödvändigt.
Ändra från “...närhelst dem finner…” till “...närhelst de finner…”,

Att

I stadgarna under rubriken “4.3 Val”
Styrelsen antal samt styrelsen ska väljas under SM. Följande poster måste
finnas med i styrelsen:
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Ändra från “Styrelsen antal…” till “Styrelsens antal…”, samt

Att

I stadgarna under rubriken “4.4.2 Syfte”

Vid lika röstetal är sektionens ordförandes röst avgörande, är denne inte med
paå mötet faller utslagsrösten till mötets sittande mötesordförande.
Ändra från “, är” till “. Är”.

Styrelsen 2019/2020 genom
Ada Lindmark, I-17 och Noa Samenius, I-18
Ordförande och Administrativt ansvarig 19/20
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Motioner
Motion 1. Kravallen som nämndinitiativ
Beskrivning
Kravallen är en dagsfestival för studenter som ämnas hållas den 16 maj 2020. Kravallen
syftar till att stärka gemenskapen mellan de olika sektionerna på KTH, stärka Isektionens 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 involverande studenterna.

Bakgrund
Kravallen har genomförts tre gånger, åren 2016, 2017 och 2019. Första gången drevs
projektet som ett styrelseprojekt och andra samt tredje gången som ett pilotprojekt,
enligt den då nya projektstrukturen. Kravallen har varit mycket uppskattad, både av de
som arbetat och besökt den. 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.

Motivering till varför initiativet lämpar sig som nämndinitiativ
Kravallen är ett uppskattat event som mognat kontinuerligt under de tre åren som det
arrangerats. De negativa ekonomiska resultat som uppvisades efter Kravallen 2016 och
2017 vägdes upp av en positiv respons från alla inblandande; deltagare, arbetande
studenter och tillståndsgivare. Lärdomarna från de första upplagorna beaktades under
genomförandet av Kravallen 2019 som då, utöver att vara en succé, visade ett positivt
ekonomiskt resultat. Med ett år som styrelseprojekt och två som pilotprojekt anser vi då
att Kravallen 2019 är moget att upphöjas till ett nämndinitiativ i enlighet med
sektionens reglemente §28.2. Det är sektionen till gagn att befästa ett initiativ med så
många positiva effekter som ett mer permanent och återkommande event.

Budget
Då sammanställningen av föregående Kravallens ekonomiska utfall inte var färdig samt
att vi anser att det bör finnas gott om tid att diskutera budget med sektionens kassör
och en projektgrupp färdigställdes ingen budget till motionen. Vi föreslår därför att
budgeten presenteras och röstas för på nästkommande sektionsmöte. I händelse av att
den då röstas ned bör Kravallen förlora sin status som nämndinitiativ.
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Yrkande
Mad anledning av ovanstående yrkar vi på
Att

Kravallen upphöjs till nämndinitiativ för 2019/2020, samt

Att

Beslut om budget hänskjuts till nästa sektionsmöte och att
Nämndinitiativet enbart får genomföras om en budget, framtagen i
samarbete med sektionens kassör, då antas.

Axel Backlund, I-18
Projektledare och Ekonomiansvarig

Noa Samenius, I-18
Vice projektledare
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Motionssvar: Kravallen som nämndinitiativ
Bakgrund
Kravallen är ett mycket uppskattat evenemang som skapar ett stort värde för
sektionen. Trots tidigare års ekonomiska utfall har Kravallen 2019 visat på att
projektet kan genomföras utan negativt resultat. Styrelsen ställer sig positiva till att
en budget utformas tillsammans med sektionens kassör för att säkerställa fortsatt
hållbara ekonomiska utfall. Vidare anser styrelsen att det är rimligt att budgeten
presenteras på sektionsmötet i period 2 eftersom budgetuppföljningen för Kravallen
2019 presenteras på sektionsmötet i period 1.
Kravallen 2019 omsatte ca 640 000 kr. Detta innebär mycket arbete i form av
bokföring, upprättande av budget samt andra ekonomirelaterade uppgifter. Då
projektledaren redan har en stor arbetsbörda, vore det skadligt ifall denne person
även hade ansvar för ekonomin. Det finns en risk för att det skulle ta både tid och
energi från andra viktiga uppgifter som projektledaren behöver utföra. Styrelsen
anser därför att det är lämpligt att nämndinitiativet har en ekonomiansvarig utöver
projektledaren samt vice projektledare. Ekonomiansvarig bör ha Kravallens
ekonomiska utfall som sitt primära intresse och kan därmed bidra med betydelsefull
återkoppling till övriga delar av styrgruppen.

Yrkande
Därför yrkar styrelsen på
Att

Motionen bifalles med följande ändringar och förbehåll:
o

En ekonomiansvarig tillsätts som inte är nämndiniativets
projektledare eller vice projektledare.

Styrelsen 2019/2020 genom
Alexandra Benckert, I-18 och Agnes Hansson, I-17
Vice ordförande och Eventansvarig 19/20
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Motion angående sektionsmötets längd
Bakgrund
Här på sektionen hålls det fyra ordinarie sektionsmöten per verksamhetsår. Detta för
att sektionens medlemmar ska få vara med och bestämma kontinuerligt under året
hur vår gemensamma framtid ska se ut. Detta innebär en demokratisk process som
måste upprätthållas, för utan den demokratiska processen förlorar vår organisation
legitimitet och grund i vår svenska lagstiftning.
När det kommer till den demokratiska processen så finns det en hel del saker att ta
hänsyn till. En del saker regleras i lagstiftning och andra i våra egna styrdokument.
När det kommer till att skapa en optimal tillvaro för den demokratiska processen
inom sektionen brister vår praxis och våra styrdokument kraftigt.
Under SM#3, där majoriteten av sektionens förtroendevalda väljs, försvåras den
demokratiska processen genom sättet som sektionsmötet genomförs. Då mötet pågår
i timtal kuvas den demokratiska processen som följd av sömnbrist, hunger och ovilja
att ta den sista nattbussen hem. Därmed anser jag det nödvändigt att i våra
styrdokument inskriva en begränsning för hur länge ett sektionsmöte får löpa utan
en substantiell ajournering.
Förhoppningen med denna motion är att styrelsen och talmannen ska planera
sektionsmöten som riskerar att dra över tidsgränsen utifrån att mötet i det fallet ska
genomföras på två efterföljande dagar.

Yrkande
Därför yrkar jag på
Att

I stadgan under punkt 2.2 Sektionsmöten lägga till punkten:
2.2.1 Sektionsmötets genomförande
Ett SM som pågått i 5 timmar skall ajourneras till tidigast nästkommande
dag, såvida inte samma SM med kvalificerad majoritet röstar emot
ajourneringen.

Johan Götborg, I-18
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Motionssvar: Sektionsmötets längd
Bakgrund

Motionären pekar i sin motion på det demokratiska problemet i att sektionsmöten
har tendensen att dra ut på tiden. Inte minst gäller detta på SM #3 som senast tog 7
timmar. Att sektionsmöten tar så lång tid gör att medlemmar inte orkar delta på hela
mötet utan väljer att gå innan det avslutas. Det gör att personer som annars hade
velat delta i viktiga beslut fråntas den möjligheten vilket skadar det demokratiska
samtalet. Således delar styrelsen motionärens problemanalys. Däremot ställer sig
styrelsen tveksam till den lösning som föreslagits.
Stadgarna är sektionens viktigaste styrdokument och ska agera sammanhållande
kraft medan styrelser och förtroendevalda kommer och går. Det är stadgarna som
definierar vad sektionen och dess syfte är. För att värna det bör stadgarna vara fria
från exakta detaljer om processer inom sektionen och snarare beskriva det som är
grundbultarna för verksamheten. Styrelsen anser inte att den exakta längden på
sektionsmötet hör till den kategorin.
Styrelsen kan istället se ett antal andra mer långsiktiga och praktiska lösningar på
problemet. En allmän tidsbegränsning skulle exempelvis kunna införas i reglementet
eller i ett bredare eventuellt framtida policydokument om sektionsmöten i allmänhet.
Tidsbegränsningen skulle kunna vara baserad på sektionsmötets längd, som
motionären föreslår, eller en senaste sluttid.
Styrelsen ser även att problemet egentligen inte rör sektionsmöten i allmänhet utan i
SM#3 i synnerhet. En mer långsiktig lösning skulle därför kunna vara att flytta några
av de personval som idag genomförs på SM#3 men som verksamhetsmässigt lika
gärna skulle kunna genomföras på någon av de andra sektionsmötena. Alternativt
att man från början planerar för att genomföra SM#3 på två dagar. Alternativen för
en mer stabil långsiktig lösning är således många, men styrelsen anser det rimligt att
undersöka problemet ytterligare innan det presenteras en eventuell förändring av
sektionens högst beslutande organ.
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Yrkande
Därför yrkar styrelsen på
Att

Avslå motionen i sin helhet, samt

Att

Ålägga styrelsen att hitta långsiktig lösning som gör det möjligt för
Sektionsmöten att hållas inom rimliga tidsramar, och presentera denna
lösning på nästkommande Sektionsmöte.

Styrelsen 2019/2020 genom
Max Völcker, I-18 och Noa Samenius, I-18
Kommunikationsansvarig och Administrativt ansvarig 19/20
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Bilagor
Bilaga A. Beslut om Presidiebeslut
Bakgrund

Presidiebeslutet anger hur stort belopp Presidiet kan besluta om utan att ta ett
Styrelsebeslut enligt Reglemente §1.3.3. Summan bör inte vara för stor då större
belopp bör godkännas av hela styrelsen, men samtidigt stort nog för att onödigt
belasta Styrelsen med överflödiga beslutsvägar.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar presidiet
Att

Presidiebeloppet bestäms till 20 000 kronor.

Presidiet 2019/2020
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Ordlista
I-Sverige

SM
Förtroendevald
NLN

Sektionerna för Industriell Ekonomi på
skolorna Lund, Linköping, Luleå,
Chalmers, och KTH. I-Sverige träffas en
gång per termin på något som kallas ”IKonfen”.
Sektionsmöte
Person invald av SM till en post på
Sektionen.
Näringslivsnämnden.
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Förord
Denna verksamhetsberättelse ämnar ge läsaren en så god överblick av verksamhetsåret
2018/2019 som möjligt. Med det sagt är det mycket av styrelsearbetet som är operativ
repetition – saker som inte är nya men måste göras ändå. Vi har försökt att sammanfatta
detta på bästa möjliga sätt, och samtidigt få med arbete och projekt som har förändrat
sektionen under året.
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Summering
Styrelsen
Verksamhetsåret 2018/2019 bestod styrelsen av:
Post
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Kommunikationsansvarig
Logistikansvarig
Socialt Ansvarig
Näringslivsansvarig
IT-ansvarig
Programansvarig Student
Ettans Plats

Innehavare
Amanda Foley
Jacob Hansén
Elin Palmgren
Peter Cvitanović
Anders
Samuelsson
Victor Cardénas
Reza Dalfi
Ruben Lindström
Rasmus Schwerin
Alexandra
Benckert

Årgång
I-16
I-16
I-16
I-16
I-16
I-16
I-16
I-16
I-14
I-18

Revisorer
Revisorerna för Sektionen verksamhetsåret 2018/2019 var:
Johan Götborg, I-18, johan.gotborg@gmail.com
Oscar Wiberg, I-17, owiberg@kth.se

Representanter hos THS
Jacob Larsson och Erik Nilsson Nordahl var Sektionens representanter i kårfullmäktige.
Rasmus Schwerin representerade Sektionen i dess förehavanden gentemot programledning
för programmet Industriell Ekonomi.

Föreningslokal
Sektionens lokal var under året Istället och var belägen på Brinellvägen 22D i Stockholm.
Lokalen uppläts till Sektionen av Tekniska Högskolans Studentkår.

Medlemmar
Sektionen hade under verksamhetsåret 18/19 506 medlemmar (uppskattning gjord av THS
KårEx).

Förtroendevalda
Förutom styrelsen fanns det även förtroendevalda som ansvarade för nämnder och
funktionsposter:
Post
Ordförande
Näringslivsnämnden

Innehavare
Emil Adeli

Årgång
I-17

Sektionen för Industriell Ekonomi
Projektledare Dagen I
Ordförande I-Case
Ordförande ICM
Ordförande istart
Clubmästare
Ordförande Estiem
Ordförande genI
Ordförande I-Alumni
Ordförande
Idrottsnämnden
Ordförande
Internationella
Gruppen
Spexdirecteur
Kulturattaché
Överphösare (ÖPH)
2018
Överphösare (ÖPH)
2019
Portergeneral
Ordförande SOFt
RePorter
Ordförande iFokus
Ordförande
Studienämnden
Skyddsombud
Ordförande
Valberedningen
Valberedningsledamot
Valberedningsledamot
Valberedningsledamot
Valberedningsledamot
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Sofia Grägg
Adam Wuilmart
Olof Rickhammar
Emil Kerakos
Agnes Lindvall
Jacob Båth
Cecilia Kraft
Jacob Larsson
Rasmus Eriksson

I-16
I-17
I-17
I-17
I-17
I-17
I-16
I-16
I-17

Eric Bojs

I-17

Julian Luckhurst
Simon Heinke
Sandra Järkeborn

I-15
I-16
I-15

Moira
Twengström
Ylva Blomkvist
Jonas Jungåker
Laksana Baskaran
Keld Nielsen
Ada Lindmark

I-16

Maria Karlsson
Osipova
Gabriel Kitzler

I-17

Jacob Larsson
Ylva Blomkvist
Erik Nilsson
Nordahl
Maria Karlsson
Osipova

I-16
I-14
I-17

I-14
I-16
I-16
I-16
I-17

I-15

I-17

Sektionsmöten
Samtliga protokoll till sektionsmöten för verksamhetsåret 18/19 återfinns på hemsidan
www.iare.nu.

SM#1
Under SM#1 hände följande:
•
•
•
•
•

En revisor entledigades.
Budget för verksamhetsåret röstades igenom.
Proposition om revisorns oberoende röstades igenom.
Motion om att återinföra Kravallen röstades igenom.
Motion angående integration av internationella medlemmar röstades igenom.
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Motion angående Aktiva avtal avslogs.
Styrelsen 17/18 gavs ansvarsfrihet.
Val av Ettans plats i Styrelsen, Ettans plats i Valberedningen, och Projektledare för
Ettans Gasque genomfördes.
Fyllnadsval av revisor genomfördes.

SM#2
Under SM#2 hände följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposition angående Eventansvarig, Socialt ansvarig, och SOFt röstades igenom.
Proposition angående NLN ekonomiansvariga röstades igenom.
Proposition angående CMi logistikansvarig röstades igenom.
Proposition angående Ettans tentasittning röstades igenom.
Proposition angående Sektionsslipsen II röstades igenom.
Proposition angående Ekonomirådet.
Proposition angående Stadgar §1.11 dubblett röstades igenom.
Motion angående aktiva avtal avslogs.
Val av ÖPH (Mottagningsansvarig) genomfördes.

SM#3
Under SM#3 hände följande:
•
•
•
•
•

Oavslutad proposition angående Sektionsslipsen II röstades igenom.
Oavslutad proposition angående Stadgar §1.11 dubblett röstades igenom.
Motion angående Rekryteringsprocess (internationalisering) röstades igenom med
Styrelsens motionssvar.
Mötet beslutade att nominera Niklas Ahlkvist till THS Kamratstipendium.
Val av följande poster genomfördes:
o Ordförande
o Vice Ordförande
o Kassör
o Administrativt ansvarig
o Socialt ansvarig
o Eventansvarig
o Kommunikationsansvarig
o IT-ansvarig
o Näringslivsansvarig
o Revisorer
o Ordförande NLN
o Projektledare Dagen I
o Ordförande I-Case
o Ordförande istart
o Ordförande ICM
o Redaktör RePorter
o Valberedningsordförande
o Valberedningsledamöter
o Skyddsombud
o Portergeneral
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Studienämndsordförande
Ordförande I-Alumni
Ordförande iFokus
Ordförande SOFt
Ordförande genI
Clubmästare
Ordförande ESTIEM
Kulturattaché
Ordförande Internationella Gruppen

SM#4
Under SM#4 hände följande:
•

•
•
•
•
•
•
•

Diskussion kring Internationalisering genomfördes av Kårfullmäktige. Mötet
beslutade att KF bör bestrida både partiell och full övergång till engelska som
verksamhetsspråk för THS.
En revisor entledigades, och en valdes in direkt efter.
Proposition angående Ettans Plats i Valberedningen bifölls.
Motion angående redaktionellt ansvar bifölls i sin helhet och motion angående
strategiskt kommunikationsarbete bifölls med styrelsens motionssvar.
Motion angående styrdokument för Valberedningen bifölls delvis.
Motion angående SM:s genomförande på sektionen bifölls med styrelsens
motionssvar.
Motion angående SM:s bestämmanderätt bifölls med styrelsens motionssvar.
Val av Programansvarig Student, Spexdirecteur, SOFt, samt Valberedningsledamot
genomfördes.

Styrelsemöten
Enligt styrdokument ska styrelsen varje verksamhetsår hålla minst 5 protokollförda möten
vars protokoll publiceras tillgängligt för sektionen. Dessa 5 har genomförts och använts för
att bland annat diskutera och ta ekonomiska beslut, och för att diskutera allmänna frågor
som berör styrelsearbetet. Samtliga protokoll för officiella styrelsemöten under
verksamhetsåret 18/19 återfinns på hemsidan www.iare.nu.
I övrigt har Styrelsen haft möten 1 gång varje vecka, och varannan vecka 2 gånger. Dessa
möten var varit inofficiella, och har använts för att planera och styra det operationella
arbetet som styrelsen gör.

Styrelseverksamhet och Projektarbeten
För att på något sätt kommunicera vad som har hänt på Sektionen under vårt år som
styrelse vill vi presentera en lista på projekt och arbeten som vi bedrivit i förhoppningen om
att ytterligare förbättra Sektionen för er, dess medlemmar.

Avtal för sektionskort
Tidigare har sektionen haft flertal så kallade ”sektionskort” – betalkort som delats ut till ett
fåtal personer som anses ha behövt det för verksamhet inom sina nämnder. Under
verksamhetsåret 18/19 infördes avtal för dessa sektionskort för att öka kontrollen som
sektionen har på sin ekonomi. Utan avtal skulle till exempel aldrig sektionen kunna begära
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en innehavare av ett sektionskort betalningsskyldig, skulle denna på något sätt ha vårdslöst
behandlat kortet och lett till att sektionens resurser missbrukats.

Införande av Vice Kassör
Rollen som Kassör innebär en hel del operativt arbete och koordinering av flera olika parter
på sektionen. Under året 18/19 infördes därför rollen Vice Kassör, som bistår Kassören i
arbetet och hjälper Kassören att kunna arbeta mer strategiskt med sektionens ekonomi.

Rutiner för administrativ struktur
Verksamhetsåret 2017/2018 hände tre saker som föranleder denna punkt:
•
•
•

Anskaffande av Google Drive som huvudsakligt informationslagringssystem för
Sektionens styrelse och dess förtroendevalda
Ny hemsida
Inröstning av den nya posten Administrativt Ansvarig i styrelsen

Med dessa förändringar ansågs det nödvändigt att skapa ett system av rutiner för hur det
administrativa arbetet bör skötas. Exempel är hur protokoll sparas med avseende på
filnamn, datumstämpel, och digital plats, hur information presenteras gentemot sektionen
med den nya hemsidan, och en övergripande struktur för styrelsens mappar i Google Drive.
Syftet med detta var att skapa mer långsiktigt tänk i det administrativa arbetet.

Internationalisering
Internationalisering har varit ett tema under 18/19, både i styrelsens arbete men också
pådrivet av motioner från medlemmar och därav även ett omdebatterat ämne under
sektionsmöten (framförallt SM#4, för den som vill läsa protokollet). Vi som styrelse
genomförde två åtgärder för att möjliggöra ytterligare internationalisering och främja
engagemang från alla sektionsmedlemmar. Först översattes Stadgar och Reglemente till
engelska så att detta fanns tillgängligt för icke-svensktalande medlemmar. Vidare
förberedde sig styrelsen att hålla SM på engelska, ifall det skulle vara icke-svensktalande
medlemmar närvarande.

Utveckling av Välmåendeenkäten med KRY
På initiativ av KTH utvecklades välmåendeenkäten som används inom I-Sverige med hjälp
av professionell hjälp från en psykolog hos KRY. Vi fick bra input på vilka frågor som borde
ställas för att så bra som möjligt förstå det psykiska välbefinnandet hos våra medlemmar.
Vidare har det tagits fram preliminära planer på hur man bör arbeta både generellt, men
också vidare med underlaget som anförskaffas av denna enkät för att förbättra det psykiska
välbefinnandet hos våra medlemmar.

Omarbetning av I-Konfen
Eftersom I-Konfen under hösten hölls på KTH fick vi anledning att tänka på I-Konfens
upplägg och dess syfte. Tillsammans med de andra styrelserna i I-Sverige så togs det fram
ett nytt format på I-Konfen som var mer lämpat för att leda till konkreta gemensamma
initiativ. Detta format tillämpades på vårens I-Konf som hölls hos Chalmers.
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Uppdatering av Styrdokument
En genomgång av Stadgar och Reglemente gjordes av styrelsen där propositioner lades fram
för att uppdatera dessa dokument så att de bättre återspeglar dagens verksamhet. Detta är
självfallet ett kontinuerligt arbete som oftast görs i någon mån av varje styrelse.

Uppdaterat system för Central Rekrytering
Styrelsen 17/18 införde en Central Rekrytering som bidrog till att fler medlemmar fick
möjlighet att engagera sig i Sektionens nämnder. Vi i styrelsen 18/19 byggde vidare på
Centrala Rekryteringen med ett mer dokumenterat arbetssätt, samt automatiseringar av
processen på ett par håll.

Alkoholfri sittning
Styrelsen och genI arrangerade tillsammans en alkoholfri sittning, som varit efterfrågat av
många på sektionen.

Jämställdhetsvision för I-Sverige
Vi i Styrelsen var med och tog fram en jämställdhetsvision som är gemensam för I-Sverige.
Förhoppningen är att denna kommer strävas efter på vår sektion i framtiden.

Sektionskulturbeskrivning
Som följetång till följande punkt togs en sektionskulturbeskrivning även fram. Denna har
arbetats vidare av nuvarande styrelse (19/20) och kommer att presenteras på SM#1, alltså
samma SM som denna verksamhetsberättelse.

Omläggning av kurser för årskurs 1
I syfte att göra arbetsbördan i skolan mer homogen för årskurs 1 så flyttades kurserna om
aningen mellan period 3 och period 4. Flervariabelsanalysen flyttades så att den gick på
helfart i period 3 istället för på halvfart i period 3 och 4, samtidigt som Projektledningen
(tidigare period 3) och Marknadsföringen (tidigare period 4) bytte plats. Detta gjordes i
samarbete med programledningen för vårt program.

Inköp av nya stolar och bord
Borden och stolarna i vår sektionslokal har varit med om mycket genom åren och tjänat oss
väl. Dock var det nu dags för dessa att gå i pension och för oss att skaffa nya, lite fräschare
bord och stolar.

Testamenten (Överlämningsdokument)
Det finns både fördelar och nackdelar med att förtroendevalda i stort sett byts ut varje år i
vår organisation. En nackdel är att varje år måste efterträdare i många avseenden ”uppfinna
hjulet på nytt”, trots att mycket av det som görs även gjordes av företrädarna. Vi i styrelsen
upprättade därför Testamenten, eller överlämningsdokument, som varje förtroendevald fick
författa till sina efterträdare enligt en mall försedd av styrelsen.
Tanken är självfallet inte att allt ska göras precis som förra året – snarare att efterträdare inte
ska behöva lägga för mycket tid på att lära sig sådant som företrädarna redan har erfarenhet
av, och således kunna förändra och förbättra verksamheten genom att få mer tid till
nytänkande.
Detta är ytterligare ett projekt som ämnade göra arbetet på sektionen mer kontinuerligt och
långsiktigt.
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IT-Verksamhet
Ruben Lindström var IT-ansvarig och har under sitt år sysslat med flera IT-projekt. Utöver
att hantera de återkommande IT-ärenden som åligger posten har Ruben även bland annat:
•
•
•
•

skapat nytt röstningssystem för SM,
skapat ett internt bokningssystem för Sektionens resurser,
skapat ett gränssnitt för event-betalningar för kassören,
och byggt en hemsida för mottagningen.

Social Verksamhet
Den sociala verksamheten har fortskridit och i vanlig ordning har inte mycket förändring
skett gällande vilka evenemang som arrangeras av våra nämnder. En förändring gällande
internationalisering är att all kommunikation gentemot sektionens medlemmar som kan
tänkas behövas eller vilja läsas av icke-svensktalande medlemmar även bör publiceras med
engelsk översättning, efter att en motion röstades igenom på SM#1. En stor skillnad från
tidigare år var att Kravallen gjorde en återkomst till Sektionen efter inskickad motion på
SM#1, till mångas glädje.

Mottagningen
Mottagningen 2018 hölls enligt tradition under tre veckor i början av läsåret för
programmets nya studenter. Detta år var fokus på att välkomna och inspirera både dem
men även befintliga sektionsmedlemmar att skapa positiva kulturförändringar inom
sektionen.

Näringslivsverksamhet
Gemensam klusterstrategi
Fokus under verksamhetsåret var att bygga vidare på och implementera strategier uppsatta
för hela näringslivsklustret. Till exempel har kommunikationskanalerna mellan nämnderna
effektiviserats och intern konkurrens som uppstått till följd av att olika nämnder har erbjudit
företag liknande produkter till olika priser eliminerats. Vidare stärktes
Näringslivsnämndens (NLN) roll som sektionens centrala aktör mot näringslivet genom att
det skapades fler avtal som inkluderade flera nämnder i de existerande NLN-avtalen.

Dagen I
Den 6e februari 2019 ägde Dagen I rum. Projektledare för året var Sofia Grägg tillsammans
med vice projektledare Ewelyn Strandberg. Årets mässa hade 27 utställande företag med
PwC som huvudsponsor. Konceptet med eventveckan innan mässan fortsattes med
tillhörande aktiviteter som kontaktsamtal. Feedbacken från utvärderingen mot företag och
studenter var nästintill enbart positiv.

Företagsexponering och samarbetsavtal
Majoriteten av företagsevenemangen som ägde rum hade rekryterings- och employer
branding-syfte. Dessa evenemang syftar främst till att erbjuda våra medlemmar att få
kontakt med näringslivet och en bild av vilka företag som finns ute på arbetsmarknaden.
Under året har dock fokus även legat på evenemang som är utbildningsbaserade och kan
agera som komplement till våra studier. I-Case och ICM var som vanligt de nämnder som
främst fokuserade på utbildning inom case-lösning respektive kapitalförvaltning. Vidare har
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flera andra nämnder i klustret arbetat för att öka närvarandet av entreprenörer på
sektionens event, däribland iStart, sektionens start-up nämnd.
Klustret i helhet arbetar mot att få in fler avtal med företag, men dessa behöver
nödvändigtvis inte vara samarbetspartnersavtal. Företag som har ingått eller förnyat avtal
med oss under verksamhetsåret är: Accenture Strategy, AT Kearney, BCG, Bain, McKinsey,
EF, Applied Value, KPMG, PwC, Sofigate, BearingPoint, Capgemini, och Ericsson. Under
året blev även BCG vår huvudsponsor!

Mottagningens näringslivsverksamhet
Likt tidigare år har mottagningen en egen näringslivsansvarig. Intresset att delta på
mottagningen från företagen fortsätter att växa då fler och fler inser värdet i att branda sig
tidigt. Nämndvärdiga förändringar under året var att NA Amanda Foley höjde priserna för
medverkande företag då mottagningen under en period varit prissatt för lågt och att hon
arbetade med att bredda eventportföljen för att öka fokus på jämställdhet, inkludering och
självledarskap.

Sektionen för Industriell Ekonomi

Verksamhetsberättelse 18/19

Slutord
Detta år har varit ett av de mest utmanande, händelserika, och roliga åren i våra liv.
Ovanstående verksamhetsberättelse har inte med allt som hände på sektionen under året,
men förhoppningsvis det viktigaste. Det har, från början till slut, varit en ära att få ansvara
för sektionens verksamhet och vi är glada att vi fick detta förtroende. Ett stort tack vill vi
rikta till alla förtroendevalda, sektionsaktiva och -inaktiva som var med oss under året. Vi
ser fram emot hur framtida medlemmar, sektionsaktiva, och styrelser ska komma att
utveckla vår kära gemenskap: Sektionen. Tack för oss!
Styrelsen 18/19
"Remember, we all stumble, every one of us. That's why it's a comfort to go hand in hand." Emily Kimbrough
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Ekonomisk förvaltning räkenskapsåret 18/19
Övergripande målsättning
Målsättningen för räkenskapsåret var att året skulle präglas av ett ökat fokus på
kunskap, förståelse samt ansvarstagande rörande sektionens ekonomi och detta har
eftersträvats såväl internt inom ekonomifunktionen som ut mot sektionen.
Bakgrunden till denna målsättning är att en grundläggande kunskap om sektionens
ekonomi och ekonomifunktion hos sektionsaktiva är nödvändig för att sektionens
bokföring ska kunna skötas på ett korrekt sätt. Under räkenskapsåret har det därför
prioriterats att göra relevant information tillgänglig och tydlig. Denna satsning har
huvudsakligen bestått av lathundar för allt väsentligt ekonomiarbete för
ekonomirådet samt såväl skriftlig som muntlig kommunikation mot förtroendevalda.
Den grundläggande kunskapen är i sin tur nödvändig för en något djupare förståelse
för hur sektionen fungerar och mår. I syfte att tillgängliggöra nödvändig information
har löpande avstämningar och budgetuppföljningar genomförts. Detta underlättar
huvudsakligen det interna arbetet inom ekonomifunktionen, genom att eventuella
missar snabbt kan upptäckas, åtgärdas och förhoppningsvis resultera i löpande
lärdomar, men möjliggör också en något ökad transparens gentemot övriga
sektionsmedlemmar.
Slutligen var den inledande tanken att kunskap och förståelse såväl inger en känsla
av ansvar som möjliggör för att ställa krav på detsamma. Detta gäller allt från att
bokföra löpande till att spara kvittot när man har gjort ett utlägg eller åta sig att
hantera ett sektionskort på ett sätt som är i linje med sektionens riktlinjer. Det
underliggande syftet var av naturliga skäl att underlätta för ekonomifunktionen att
bedriva det ekonomiska arbetet på ett bokföringsmässigt korrekt sätt.

Ekonomisk målsättning
Räkenskapsår 17/18 inleddes med en knaper likviditet, varför den huvudsakliga
målsättningen då var att förstärka sektionens likviditet inför kommande år samt
skapa bättre förutsättningar för budgetarbetet. Vidare skapades sparkonton i syfte att
periodisera större kostnader som tidigare haft stor inverkan på enskilda
verksamhetsår.
Denna målsättning gav utslag och resulterade i att räkenskapsår 18/19 inleddes med
mycket god likviditet, vilket möjliggjorde en överföring av 160 000 kr till sparkonton
som då upprättades i enlighet med Policyn för sektionens sparande.

Den goda likviditeten i kombination med det faktum att en ideell förening begränsas
i den mängd vinst den får göra utan att behöva betala skatt medförde av naturliga
skäl att den rent ekonomiska målsättningen för räkenskapsår 18/19 snarare var att
hitta värdeskapande och rättvisa sätt att använda sektionens pengar, snarare än att
fortsatt fokusera på att ytterligare stärka likviditeten.

Ekonomiskt utfall
Under året har kassör tillsammans med vice kassör och Ekonomirådet ansvarat för
sektionens bokföring, där medlemmar i Ekonomirådet har ansvarat för sina
respektive verksamheter. Kassör och vice kassör har därefter delat upp ansvarat för
bokföringen för de mindre nämnderna, i syfte att frigöra tid för kassör att ta ett mer
aktivt ansvar för att strategiskt driva ekonomifunktionen framåt.
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret återfinns i appendix men utfallet
presenteras i korthet nedan:

Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget
3 276 607,00 kr
3 021 220,25 kr
231 886,75 kr

Utfall
4 352 910,25 kr
4 259 966,23 kr
92 944,02 kr

Som tidigare förklarat har initiativ som syftar till att använda sektionens pengar för
att skapa värde för sektionsmedlemmar uppmuntrats, vilket indirekt har medfört att
det inte har varit en målsättning i sig att se till att omsättning och resultat motsvarar
budget. Istället ses den markant ökade omsättningen som ett kvitto på att sektionen
har gjort väldigt mycket kul under året, utan att för den sakens skull ha drivit
resultatet i botten. Exempel som illustrerar detta är att sektionen röstade för att
arrangera Kravallen i år och att styrelsen har beviljat mycket högre belopp för
äskningar än budgeterat för.
I syfte att öka förståelse och transparens presenteras de huvudsakliga faktorer som
har drivit utfallet jämfört med budget:
-

Mottagningens budget är fristående och är således ej inräknad i budgeterade
siffror ovan. Mottagning 2018 och 2019 har gemensamt påverkat räkenskapsår
18/19 med en intäkt om mer än 800 000 kr och ett negativt utfall om ca 300 000 kr

-

Kravallen genererade en omsättning om nästan 650 000 kr och ett positivt
resultat om ca 45 000 kr

-

Äskningar om över 60 000 kr beviljades, jämfört med 25 000 kr budgeterat

-

CMi gjorde ett ovanligt bra år och genererade ett resultat om drygt 60 000 kr mer
än budgeterat, huvudsakligen drivet av minskade kostnader

-

Styrelsen höll nere kostnader för framförallt I-Konferensen och representation,
vilket påverkade resultatet positivt med drygt 50 000 kr

-

iStart och ICM var mindre aktiva än förväntat, vilket genererade ett
omsättningsbortfall om nästan 150 000 kr och påverkade resultatet negativt med
drygt 70 000 kr jämfört med budget

-

Näringslivsnämnden drog in mindre än förväntat men höll nere kostnaderna
ännu mer, vilket resulterade i ett omsättningsbortfall om ca 50 000 kr men en
positiv påverkan på resultatet om drygt 40 000 kr

-

iSpexet gjorde ett ovanligt bra år och genererade ett positivt resultat om drygt
30 000 kr mer än budgeterat, drivet av både ökade intäkter och minskade
kostnader

-

iAlumni var en inaktiv nämnd, vilket påverkade resultatet positivt med 15 000 kr

-

Dagen I lyckades dra in fler företag än förväntat, men såg också större kostnader
än budgeterat för

-

Sektionens såg högre bankkostnader än förväntat, vilket påverkade resultatet
negativt med drygt 30 000 kr

-

Sektionen var tvungen att bekosta service för Ivan för ca 40 000 kr, vilket delvis
kvittades mot att hålla nere kostnad för inköp av nya bord till Issy med 25 000 kr

-

Kombinationen av överskattade kostnader för IT och att styrelsen aktivt sett över
IT-kostnaderna under året påverkade resultatet positivt med ca 15 000 kr

-

Sektionen bekostade ett centralt inköp av elektronikutrustning från Podtech till
en kostnad av 13 000 kr

Kassör
Elin Palmgren, I-16
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Revisionsberättelse Sektionen för Industriell Ekonomi
I egenskap av revisorer i Sektionen för Industriell Ekonomi (802417-2044) avseende
verksamhetsåret 2018-07-01till 2019-06-30 avger vi följande revisionsberättelse:
Vi har tagit del av och granskat räkenskapshandlingarna som lämnar upplysning om föreningens
ekonomi och skötsel. Räkenskaperna för ovanstående period styrks av verifikationer och
kontoutdrag. Resultat- och balansräkning har upprättats.
Då vår revision inte gett anledning till större anmärkning avseende avstämning av kassa och
bankkonton samt att budgetavvikelser inte föranlett misstanke om felaktigt agerande från styrelsen,
tillstyrker vi räkenskaperna för ovanstående period.
Utlåtande i frågan om ansvarsfrihet
Vi tillstyrker
att sektionsmötet beviljar styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018/2019

Stockholm den 12:e september 2019

Stockholm den 12:e september 2019

Oscar Wiberg
Revisor 2018/2019

Johan Götborg
Revisor 2018/2019

Sektionen för Industriell Ekonomi, KTH
Handlingar - Sektionsmöte 1

2019-09-26

Bilaga E. Förslag till budget verksamhetsåret
2019/2020
Bakgrund

Nedan finns budgeten i kondenserat format. För detaljerad information om budget
se denna länk:
https://drive.google.com/open?id=19Auzz4tprWBaARyX3Hdf266FjGYAjyB_
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Budget 2019/2020
Sektionen för Industriell Ekonomi
Sektionen totalt
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

2,074,593

708,848

1,160,818

Kostnad

2,215,180

480,650

649,956

732,503 904,327

256,882

4,676,763
4,506,995

Resultat

-140,586

228,199

510,862

-171,824

-256,882

169,768

Sektionens sparande
Period 1
Intäkt

Period 2

170,000

Kostnad
Resultat

170,000

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

0

0

0

0

170,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170,000

Sektionen centralt
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

172,680

0

34,420

0 -

207,100

Kostnad

472,780

0

0

121,000

180,132

773,912

Resultat

-300,100

0

34,420

-121,000

-180,132

-566,812

Styrelsen
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

250

7,550

0

2,000 -

9,800

Kostnad

37,970

21,550

18,800

36,350

22,100

136,770

Resultat

-37,720

-14,000

-18,800

-34,350

-22,100

-126,970

Eventklustret
Clubmästeriet
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

153,660

92,820

45,590

339,205 -

631,275

Kostnad

119,055

74,070

35,696

330,742

3,300

562,863

Resultat

34,605

18,750

9,894

8,463

-3,300

68,412

iSpexet
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkter

54,000

82,850

45,050

246,750 -

Kostnader

54,650

85,150

49,000

259,725

18,000

466,525

-650

-2,300

-3,950

-12,975

-18,000

-37,875

Resultat

428,650

Kulturnämnden
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

14,000

42,000

10,000

23,000 -

89,000

Kostnad

16,500

42,000

9,700

21,200

89,400

Resultat

-2,500

0

300

1,800

0

-400

Mottagningen
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

1,160,265

0

0

0 -

1,160,265

Kostnad

1,139,779

0

0

0

0

1,139,779

Resultat

20,486

0

0

0

0

20,486

Näringslivsklustret
Näringslivsnämnden
Period 1
Intäkt

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

187,000

246,000

132,000

Kostnad

49,950

46,000

32,000

46,000 12,000

3,200

611,000
143,150

Resultat

137,050

200,000

100,000

34,000

-3,200

467,850

I-Case
Period 1

Period 2

Period 3

26,900

Period 4

19,900

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

58,260

14,100 -

119,160

Kostnad

22,110

1,300

2,700

30,850

2,000

58,960

Resultat

36,150

25,600

17,200

-16,750

-2,000

60,200

iStart
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Inköp/Investeringar

TOTALT

Intäkt

6,800

13,100

17,100

6,300

0

43,300

Kostnad
Resultat

7,500
-700

12,600
500

16,600
500

5,300
1,000

1,500
-1,500

43,500
-200

Dagen I
Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
4,663
12,953
803,158
5,082
10,880
389,105
-419
2,073
414,053

Inköp/Investeringar

Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
65,430
26,000
18,000
14,000 123,430
28,080
18,000
9,500
11,500
10,100
77,180
37,350
8,000
8,500
2,500
-10,100
46,250

0
0
0

0
0
0

TOTALT
820,775
405,067
415,708

ICM

Utbildningsklustret
Studienämnden
Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
26,750
1,200
0
0 27,950
34,400
4,900
2,900
2,800
0
45,000
-7,650
-3,700
-2,900
-2,800
0
-17,050

Sociala klustret
Portergeneralen
Intäkt

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
90,150
4,900
10,300

Inköp/Investeringar
0 -

TOTALT
105,350

Kostnad
Resultat

88,238
1,912

18,500
-13,600

18,975
-8,675

500
-500

0
0

126,213
-20,863

GenI
Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
12,750
0
0
0 12,750
11,300
3,600
1,850
300
2,000
19,050
1,450
-3,600
-1,850
-300
-2,000
-6,300

Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
6,950
8,000
1,000
11,500 27,450
8,500
6,000
1,450
11,500
0
27,450
-1,550
2,000
-450
0
0
0

Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
22,510
120,200
6,500
0 149,210
71,310
83,250
6,500
11,240
1,850
174,150
-48,800
36,950
0
-11,240
-1,850
-24,940

Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
12,800
1,000
1,250
18,848 33,898
13,050
5,800
12,000
24,500
0
55,350
-250
-4,800
-10,750
-5,652
0
-21,452

Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
18,425
21,975
16,550
10,800
0
67,750
23,350
24,450
22,180
17,620
0
87,600
-4,925
-2,475
-5,630
-6,820
0
-19,850

I-Alumni

ESTIEM

Idrottsnämnden

Internationella gruppen

Kommunikationsklustret
I-Fokus
Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
3,000
3,800
-800

Period 3
0
0
0

Period 4
0
0
0

Inköp/Investeringar TOTALT
0 3,000
0
10,200
14,000
0
-10,200
-11,000

RePorter
Period 1
Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 2
0
0
0

Period 3
0
0
0

Period 4
0
0
0

Inköp/Investeringar
0
0
0

TOTALT
0
0
0

0
0
0

Övriga nämnder
SOFT
Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Inköp/Investeringar TOTALT
2,500
1,400
0
0 3,900
6,025
21,600
20,000
7,200
2,500
57,325
-3,525
-20,200
-20,000
-7,200
-2,500
-53,425

Övriga nämnder
Valberedningen
Intäkt
Kostnad
Resultat

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
1,750
0
0
1,750
1,000
1,000
0
-1,000
-1,000

Inköp/Investeringar TOTALT
0 1,750
0
0
3,750
0
0
-2,000

