Policy för Sektionens sparande
Bakgrund
Som ett led i arbetet med att förbättra Sektionens budgeteringsprocess och det långsiktiga fokuset på
ekonomiarbetet är tanken med denna policy att bidra med ramverk för hur detta ska ske. För att få
bättre överblick över Sektionens finanser föreslås att avsättningar av tidigare års resultat går in i
periodiseringsfonder som syftar till att sprida ut större kostnader och investeringar över längre tid.
Syftet med denna policy är att reglera hur detta sköts.

Förvaltning
Sektionen förvaltar sitt kapital genom förräntning på sparkonton specifikt upprättade för de nedan
specificerade ändamålen.

Hur funkar det?
När sker det?
Efter Sektionsmöte #1 ansvarar kassören för innevarande verksamhetsår att pengarna förs in på rätt
konton.
Hur fattas beslut om användning av fonderade medel?
Styrelsen ska till Sektionsmöte #1 ta fram en plan för hur överskottet från föregående år ska allokeras
mellan fonderna. Mötet tar sedan beslut om huruvida det kan godkänna densamma.
Hur sker det?
Kassören för över pengar till från vederbörande fond till vederbörande konton.
Hur prioriteras största möjliga summa?
Styrelsen för innevarande verksamhetsår tar inför Sektionsmöte #1 gemensamt fram ett förslag på hur
pengarna ska allokeras mellan fonderna märkta med “största möjliga avsättning”. Avsättningarna får
dock inte resultera i att Sektionens ingående kassabalans för nästkommande redovisningsår understiger
300 000 SEK.

Sektionens fonder
Jubileumsfonden
Var femte år anordnas Jubileumsveckan med en uppsjö aktiviteter för att uppmärksamma det faktum
att Sektionen precis blivit fem år äldre än vad den var förra gången man uppmärksammade att
Sektionen blivit fem år äldre. För att göra jubiléet så färgsprakande som det förtjänar utan att belasta
Sektionens resultat ett enskilt år är det av intresse att sprida ut denna kostnad över en längre period.
Årlig avsättning
40 000 SEK
Målsumma
200 000 SEK

Ivan-fonden
Sektionens bil används flitigt av nämnderna och detta leder ofta till bekymmer då backspeglar, rutor och
växellådor flyger all världens väg. Då det är av stort intresse för Sektionen att den alltid har en bil som
startar behöver man ibland investera i en ny. För att detta inte allt för mycket ska belasta Sektionens
årsresultat när Ivan packat ihop är det av intresse att sprida ut denna kostnad över flera år.
Årlig avsättning
25 000 SEK
Målsumma
125 000 SEK
Exempel:
Rätt:
Ivan börjar efter ett antal år av flitigt användande bli obrukbar så sektionen utnyttjar Ivan-fonden för att
köpa en ny sektionsbil.
Fel:
Sektionen utnyttjar Ivan-fonden för att betala trängselskatten.

Lokalfonden
Sektionslokalen Istället används flitigt, som studieyta om dagarna såväl som festlokal om kvällar och
helger. Detta leder till stora påfrestningar och slitningar på lokalen. Utöver det löpande underhållet av
lokalen behöver man ibland renovera lokalen. För att hela kostnaden för detta inte ska belasta året man
behöver utföra renoveringen är det av intresse att sprida ut denna kostnad över flera år.
Årlig avsättning
15 000 SEK
Målsumma
75 000 SEK
Exempel:
Rätt:
Borden på Istället har blivit slitna. Styrelsen beviljar uttag ur Lokalfonden för att köpa nya bord.
Fel:
Eventansvarig tycker det vore trevligt med beer pong-bord och utnyttjar Lokalfonden för att köpa detta.

Konferensfonden
Varje termin träffas Styrelserna för de fem största lärosätena med Industriell ekonomi på en av skolorna
för att under en helg diskutera strategiska frågor samt utbyta idéer. Var femte termin är det KTHs tur att
anordna konferensen, vilket leder till att budgeten för året blir lidande. För att motverka detta är det av
intresse att sprida ut kostnaden för konferensen över flera år.
Årlig avsättning
10 000 SEK
Målsumma
30 000 SEK
Exempel:
Rätt:
Sektionen anordnar I-konferensen och utnyttjar Konferensfonden för att täcka delar av de ökade
kostnaderna.
Fel:
Styrelsen söker ej sponsorer till I-konferensen då det finns pengarna i Konferensfonden att utnyttja.

Projektfonden
På Sektionen finns det mycket idéer. Så många att det inte är självklart att alla idéer ska kunna gå i
uppfyllelse. Syftet med den här fonden är att kunna ge ekonomiskt bistånd till personer som presenterar
idéer som inte ligger inom ramarna för den budget som uppsatts för verksamhetsåret.
Årlig avsättning
10 000 SEK
Målsumma
30 000 SEK
Exempel:
Rätt:
Budgeten är redan klubbad när en sektionsmedlem presenterar en idé på ett arrangemang som
Styrelsen vill stödja. Styrelsen beslutar att använda 2000 kr från fonden så att medlemmen kan anordna
arrangemanget.
Fel:
Sektionen har inte råd att anordna Tackfesten. Styrelsen beslutar därför att ta pengar från
Projektfonden.

ESTIEM-fonden
Till Sektionens medlemskap i ESTIEM-nätverket kommer en serie krav. Ett av dessa är att Sektionen
minst en gång vartannat år arrangerar ett evenemang för hela nätverket. Dessa är av sådan natur att det
är svårt att finna sponsrade medel. Därför är det tryggt att ha pengar i madrassen ifall sponsorjakten
inte går som den ska.
Årlig avsättning
15 000 SEK
Målsumma
30 000 SEK
Exempel:
Rätt:

ESTIEM anordnar TIMES Semi-final, men sponsoravtalen kommer inte in i den takt man hoppats.
Styrelsen beviljar ett uttag ur ESTIEM-fonden för att täcka kostnaderna.
Fel:
ESTIEM räknar med att pengarna från ESTIEM-fonden ska täcka kostnaderna för deras evenemang och
söker därför inte någon sponsring.

Katastroffonden
Ibland går det inte riktigt som man vill. Fakturorna har inte kommit in i den strida ström man är van vid
och en oförutsedd utgift dök upp från ingenstans varpå Sektionen har inte tillräckligt med pengar på
kassakontot. För att undvika konkurs är det bra att spara i medvind. Den här fonden syftar till att täcka
upp för de grynnor man ibland stöter i och att säkerställa Sektionens icke-gående i konkurs.
Årlig avsättning
Största möjliga summa.
Målsumma
100 000 SEK
Exempel:
Rätt:
Sektionen har arrangerat ett evenemang som fått stora oförutsedda utgifter, varav de likvida medlen
inte kan täcka de uppkomna kostnaderna. Styrelsen beslutar därför att använda katastroffonden för att
ta sig ur likviditetsproblemen.
Fel:
Kompissittningen redovisade ett negativt resultat. För att täcka förlusten väljer Styrelsen att ta pengar
ur Katastroffonden.

Skade- och förlustfonden
När olyckan är framme kan nödvändiga inventarier försvinna eller gå sönder. För att säkerställa att dessa
direkt kan ersättas utan att försätta Sektionen i ekonomiska trångmål finns den här fonden.
Årlig avsättning
Största möjliga summa.
Målsumma
50 000 SEK

Exempel:
Rätt:
Högtalarna och ljudsystemet i Istället går sönder så Styrelsen beslutar att utnyttja Skade- och
förlustfonden till att täcka denna kostnad
Fel:
En sektionsmedlem tappar sin telefon på Tentacluben så styrelsen beslutar att ersätta
reparationskostnaden med pengar från Skade- och förlustfonden.

