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1.7.1 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.
§4. Yrkanden skall lämnas in skriftligen, formulerade som att-satser, till fungerande ordförande eller sekreterare.
§5. 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.
§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 de
röstberättigade rösterna har denna kandidat vunnit.
§7. Motionären har alltid rätt att själv presentera sin punkt. Därefter förbehåller Styrelsen sig rätten att presentera
motionssvar innan öppnande av eventuell diskussion.
§8. Reservation mot beslut fattade i plenum måste inlämnas skriftligen till fungerande sekreterare eller ordförande före
mötets avslutande.
§9. Samtliga beslut ställs alltid mot avslag. Detta görs av gammal hävd som än dock är ganska trevlig.
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2.1 Styrelsen rapporterar
● Ny huvudsponsor
● Central rekrytering avslutas imorgon. Nytt för i år är ett
extrainsatt återkopplingstillfälle samt att algoritmen har
förfinats.
● Presidiebeslut
○ Fika 400 kr till OM#5
○ Tillstånd för Tentapub med Maskin 11 000 kr
○ Bidrag för sektionens dag till nämnder 950 kr
○ Rekryteringsfika ESTIEM 500 kr
○ Kickoffbidrag CMi 5250 kr
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3.2. 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 grund i ovanstående yrkar därför Presidiet på

att
Presidiet

Presidebeslutsbeloppet bestäms till 20 000 kr
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3.3.1. Proposition gällande införandet
av Administrativt ansvarig i Styrelsen
Bakgrund
”””

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:
-

att
att
att

”””

Administrera Styrelsens verksamhet.

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.”

3.3.1. Proposition gällande införandet
av Administrativt ansvarig i Styrelsen
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

3.3.1. Styrelsen (18/19) svarar
Bakgrund

Presidiet i vår sektionsstyrelse är redan stort i nuläget och tillägget av en fjärde medlem skulle
göra det obehövligt stort. Dessutom tillför en fjärde medlem komplikationer när det kommer till
Per Capsulum- och presidiebeslut som annars alltid har en majoritet då antalet är udda.
Motiveringen bakom att införa Administrativt ansvarig i Presidiet var att personen som håller
posten måste ha tillgång till presidiets möten och beslut för att föra dokumentation kravställd av
Reglemente och Stadgar. Dock ser Styrelsen (18/19) att detta är genomförbart med ett tillägg till
postbeskrivningen för Administrativt ansvarig.

3.3.1. Styrelsen (18/19) svarar
Yrkande
Med grund i ovanstående yrkar därför Styrelsen (18/19) på

att

den oavslutade propositionen avslås i sin helhet

att

i Reglemente §1.1.1. ta bort “Administrativt ansvarig” under “Styrelsepresidiet består av”

att

i Reglemente §1.1.2. lägga till “Administrativt ansvarig” under “Övriga ledamöter”

att

i Reglemente §1.1.1. lägga till som fjärde rad “Presidiet ska till Administrativt ansvarig, utan undantag,
erbjuda närvaro till alla presidiets möten, full tillgång till kommunikationskanaler, och informera om alla
presidiebeslut som tas.”

Styrelsen (18/19), via Presidiet
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3.4.1. Budgetproposition
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 av revisorer och förts in i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 18/19.

Yrkande
Mot bakgrund i ovanstående yrkar Styrelsen:
-

att följande budget (se Bilaga 1) antas för Sektionen för industriell ekonomi,
verksamhetsåret 2018-08-01 – 2019-06-30.

Styrelsen genom Elin Palmgren
Kassör 18/19

3.4.1. Budgetproposition

3.4.1. Budgetproposition

3.4.1. Budgetproposition

3.4.1. Budgetproposition
Kommentar till budget
Ingående balans
I år var ingående balans 600 000 kr, jämfört med förra årets om ca 0 kr. Vi är en ideell förening och får i snitt över en femårsperiod inte gå med vinst
Sektionsbidrag från ITM
Vi får varje år ett bidrag från ITM där en viss andel är vigd åt följande verksamheter: Mottagning, jämställdhet och studiebevakning.
Tidigare år har detta endast budgeterats som en intäkt för sektionen centralt, men i själva verket har Studienämnden och Mottagningen budgeterat detta
som en intäkt till sina budgetar. Således belastas den centrala budgeten med 85 000 kr
Sparkonton
I våras röstades igenom att 8 sparkonton skulle upprättas. Detta har genomförts i sommar och i år överför vi hela 160 000 kr till dessa sparkonton. Då
dessa endast ska röras i absoluta nödfall har denna summa budgeterats som en kostnad
Kickoffbidrag
Nämnder har i år fått budgetera kickoffbidraget som en intäkt, varför den totala kostnaden om drygt 75 000 kr belastar den centrala budgeten
Subventionering av Porters
Detta har man glömt att budgetera för nästan alla år. Detta belastar den centrala budgeten med 75 000 kr.
Inköp och investeringar
IT-tjänster

- 50 000 kr

(52 000 kr resultat förra året)

Bankkostnader

- 18 000 kr

(18 000 kr resultat förra året)

Inköp av nya stolar och bord till Issy

- 60 000 kr

Inköp av skylt till Issy

- 2 000 kr

Inköp av ny boom box

- 2 500 kr

Äskningar

- 25 000 kr

3.4.2. Proposition gällande Revisorns
oberoende
Bakgrund
Revisionens syfte är att utgöra en objektiv och oberoende granskning 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.

3.4.2. Proposition gällande Revisorns
oberoende
Yrkande
Med bakgrund i ovanstående yrkar Styrelsen på:
-

att i Reglementet §27.2, ”Revisorer”, göra tillägget:
Revisorerna skall:
- 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.

-

att i Reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen genom Elin Palmgren, Kassör 18/19
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18 MAJ
2019

Projektledare
Julia Ekblom, I-16

Vice projektledare
Lovisa Rendert, I-16

Ekonomi- och näringslivsansvarig
Peter Cvitanovic, I-16
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?

KRAVALLEN 2019
Antal gäster: 2000
NÄR? 18 maj 2019
VAR? Maskinparken
VILKA? Studenter från hela Sverige
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Rekrytering projektgrupp
Boka artister och skaffa tillstånd
Rekrytera personal
Kickoffer

Marknadsförningsevent
Biljettsläpp!
Utbildning personal
Byggevent
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Planering PG
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Byggevent

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.

TACK

FÖR

OSS!

3.5.1. Motion om Kravallen
Yrkande
Med bakgrund i ovanstående yrkar vi på

att

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

att

ett tak för artistutgifter sätts.

att

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

Projektledare

Vice Projektledare

Julia Ekblom, I-16

Lovisa Rendert, I-16

Ekonomi- och näringslivsansvarig
Peter Cvitanovic, I-16

Q&A

3.5.1. Motionsvar
Bakgrund
På SM#1 verksamhetsåret 17/18 kom en motion om att få driva projektet en tredje gång. Förra styrelsens feedback
var då följande:
●
Det krävs en projektledare, projektplan och en ordentlig budget
●
Oklart om det är en ansökan om pilotprojekt eller nämndinitiativ
Motionsägarna har tagit till sig av dessa synpunkter och har lagt väldigt mycket tid och energi på att ta del av
erfarenhet och lärdomar från tidigare initiativtagare. Dessutom har motionsägarna i samråd med styrelsen tagit
hänsyn till följande förbättringspunkter:
●
Detaljändringar i budget
●
Upprättande av alternativ budget i händelse av uteblivna intäkter
●
Upprättande av en överblick av projektets planerade kassaflöden
●
Upprättande av verksamhetsplan enligt av sektionen upprättad standard
Detta har resulterat i en vad såväl styrelsen som motionsägarna bedömer vara en mer realistisk prognos av
utfallet av projektet som dessutom inte nödvändigtvis behöver belasta sektionens likviditet.
Styrelsen anser vidare att detta projekt skapar ett stort värde för sektionen i form av glädje och gemenskap. Vidare
bidrar eventet med studentnytta för hela KTH samt för besökare från andra lärosäten, vilket leder till en
förbättrad bild av Sektionen för Industriell Ekonomi överlag. Detta i sig har ett värde för alla som tar del av
eventet men också för sektionslivet under resten av året.

3.5.1. Motionsvar
Yrkande
Därför yrkar Styrelsen på

att

motionen bifalles med följande ändringar och förbehåll:
●

Styrelsens förlsag på ändringar i budget

●

Upprättande av nedskalad budget

●

Löpande budgetuppföljning och dialog med kassör

Styrelsen 18/19, genom
Elin Palmgren, Kassör 18/19
Rasmus Schwerin, Programansvarig student 18/19
Reza Dalfi, Näringslivsansvarig 18/19

3.5.2 Motion angående integrationen
av Internationella medlemmar
Bakgrund
I-sektionen mottog i augusti 75 nykomna internationella studenter som för termin-, helårs- och
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.

3.5.2 Motion angående integrationen
av Internationella medlemmar
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

3.5.2 Motionsvar
Bakgrund
Sektionen besitter två huvudsakliga stora kommunikationskanaler, Facebooksidan
respektive gruppen “Sektionen för Industriell Ekonomi KTH” och “Sektionsengagemang
på Industriell Ekonomi KTH”, i vilka kommunikationsspråket främst är svenska. Detta är
självfallet naturligt, eftersom majoriteten av sektionsengagerade också talar svenska, men
styrelsen anser att motionsägarens ambition om att integrera internationella studenter är
hedersvärd och stödjer därmed också motionens innehåll.
Däremot reglerar reglementet inte policyernas innehåll utan dessa ändras av styrelsen som
sedan presenterar dessa ändringar på nästkommande sektionsmöte (se Stadgar §5.2.).
Därför anser styrelsen att inga ändringar i reglementet bör göras men ändringarna som
motionären föreslår bör läggas till i policydokumentet, utöver det
internationaliseringsarbete som redan förbereds och genomförs med hänsyn till
översättning av stadgar och reglemente.

3.5.2 Motionsvar
Yrkande
Därför yrkar Styrelsen på

att

motionen avslås i sin helhet

att

Styrelsen i “Policyn för informationsspridning” inför att “Sektionsöppna inlägg,
där dessa är relevanta för internationella studenter, ska göras på både svenska och
engelska”

Styrelsen 18/19, genom
Peter Cvitanovic, Kommunikationsansvarig
Anders Samuelsson, Logistikansvarig

3.5.3 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, såsom att hjälpa en kursare med en uppgift, dela med sig av sina tips 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 skulle
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, I-are har på våra sektionskamrater
samt upprätta ett minimikrav för hur sektionsmedlemmar skall behandla varandra.

3.5.3 Motion angående Aktiva
Avtal
Aktiva avtalet
Rekommendationer (Detta ska jag sträva efter)
När jag godkänner aktiva avtalet binder jag mig till att sträva efter att:
a.
b.

c.
d.

Uppmuntra en trygg och trivsam miljö på sektionen
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
Inte orsaka att någon annan känner sig mindre kompetent till exempel genom oaktsamma yttranden kring mina egna prestationer
och bedrifter
Min närvaro vid ett event skall inte göra att någon annan känner sig illa till mods

3.5.3 Motion angående Aktiva
Avtal
Aktiva avtalet
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.
b.
c.

d.

Överträder personliga gränser som, med god grund, kan sägas markerades eller om personen i fråga på annat sätt var märkbart
obekväm
Agerat exkluderande
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
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

3.5.3 Motion angående Aktiva
Avtal
Aktiva avtalet
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 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.

3.5.3. Motion angående Aktiva Avtal
Yrkande
Därför yrkar skyddsombudet och ordförande för sektionen på

att

införa aktivt avtal som ett policydokument

att

i Stadgarna lägga till en punkt som följer medlemsrättigheter; “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 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, I-16.

3.5.3 Motionsvar
Styrelsen ser nytta i att upprätta Aktiva avtal för att främja en inkluderande, jämställd, och hälsosam studiesocial miljö där
vi bryr oss om varandra. För att vidareutveckla det syftet vill lägga Styrelsen fram dessa kommentarer till motionen som
tankar och sedermera förslag:
●
●
●
●

●
●

Vi ser en större nytta i att formulera sig affirmativt kring positivt beteende i rekommendationerna snarare än negativt
och vill därför formulera om punkt c under rekommendationer i den andan.
Alla medlemmar har rätt att närvara vid ett Styrelsemöte.
Vi ser att Punkt “b.” under “Regler” konkretiseras och tydliggörs ifall man lägger till att det beteende som söks
förebyggas är exkluderande agerande med avseende på exempel a-e i punkt “c.” under regler.
Att politisk tillhörighet (“f.”) ej bör vara en del av listan “a-f” under punkt “c.” under regler. Detta med anledning av
att en persons identitet är icke-förhandlingsbara, definierande delar av denne. Exempelvis innefattar det etnicitet och
sexualitet, vilka ej kan anses vara fel av annan person, samtidigt som politisk inriktning ej objektivt kan anses vara
varken rätt eller fel.
Vi ser gärna att det finns en förutbestämd och skriftlig konsekvensstege som används vid beslutstagandeprocessen
vid en anmälan.
Man bör inte kunna missbruka systemet på något sätt som avviker från dess ursprungliga syfte. Styrelsen ser därför
att en “bona fide”-klausul bör upprättas som berör alla som skickar in en anmälan om brott mot Aktiva avtalet till
Trygghetsrådet.

3.5.3 Motionsvar
Yrkande
Därför yrkar Styrelsen på

att

motionen bifalles med följande ändringar och förbehåll:
○

○
○

Fortsättning nästa sida...

Punkt “c.” under “Rekommendationer” ändras från
“Inte orsaka att någon annan känner sig mindre kompetent till exempel genom oaktsamma
yttranden kring mina egna prestationer och bedrifter”
till
“Skapa en god studiesocial miljö som präglas av välvilja inför andra, och inte konkurrens
som kan orsaka någon att känna sig mindre kompetent”
Punkt “b.” under “Regler” stryks ur “Aktiva avtalet”.
Punkt “c.” under “Regler ändras från
“Yttrat, skrivit eller på annat sätt kommunicerat kränkande påstående eller budskap riktat
mot individ eller identitet.”
Till
“Antingen yttrat, skrivit, eller på annat sätt kommunicerat kränkande påstående eller
budskap riktat mot, eller agerat exkluderande baserat på, individ eller identitet.”

3.5.3 Motionsvar
Yrkande
Fortsättning...
○
○
○
○

Styrelsen 18/19, genom
Jacob Hansén, Vice Ordförande“””
Ruben Lindström, IT-Ansvarig

Exempel “f.” under punkt “c.” under “Regler” stryks.
En konsekvensstege tas fram av motionsägande som klargör ytterligare vilka överträdelser
som kan resultera i vilka konsekvenser, samt tidsbestämmelse för avstängning.
Under första raden under “Regler”, lägga till “och styrelsemöten” efter “ej
sektionsmöten”
Det, i slutet av dokumentet “Aktiva avtal” läggs till:
“””
Bona-Fide klausul
Tillämpning av aktiva avtal skall göras med dess ordinariesyfte i åtanke
Alla ingår i Aktiva avtalet intygar, samt alla som skickar in en anmälan till
Trygghetsrådet ska intyga följande påstående:
‘Jag skickar in anmälan med uppriktiga och ärliga intentioner och ämnar inte tillämpa det
såtillvida att det avviker från Aktiva avtalets ursprungliga syfte; att främja sektionens
studiesociala miljö i enlighet med värdegrunden för sektionen. ‘

3. Beslutsärenden
3.1. Entledigande
3.2. Beslut om Presidiebeslut
3.3. Oavslutade beslutsärenden
3.4. Propositioner
3.5. Motioner
3.6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 17/18

PIZZA!!!!!
Åter 19:55

3.6.1 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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
Revisorer
Revisorerna för Sektionen verksamhetsåret 2017/2018 är:
● Douglas Lundholm, I-13, doulun@kth.se, 0709 488 114 och  Niklas Berg, I-14, 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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
Inre verksamhet
Nämnderna under verksamhetsåret 2017/2018 var:
●ESTIEM
●I-alumni
●I-case
●Dagen I
●Näringslivsnämnden
●GenI

Utöver nämnderna och Styrelsen fanns förtroendeposterna:
●Revisorer
●Valberedningsordförande
●Valberedningsledamöter
●Portergeneral
●Skyddsombud
●RePorter

●Internationella gruppen
●Idrottsnämnden
●Clubmästeriet
●ICM
●Studienämnden
●Kulturnämnden
●SOFt
●Mottagningen
●iSpexet
Till listan adderas iFokus och iStart vilka under SM#2 blev upplyfta till nämnder.

3.6.1 Verksamhetsberättelse

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:
1
Val av programansvarig student
SM#1 september 2017:
1
Val av Ettans plats
○ Val av projektledare för Ettans gasque
○ Fastställande av budget 2017/2018
○ Fastställande av Sektionens värdegrund
SM#2 november 2017:
1
Val av ÖPH
○ iFokus och iStart avancerade till nämnder
○ En utredning tillsattes med syfte att tydliggöra rutiner för Sektionens bokslutsarbete
SM#3 februari 2018:
1
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:
1

Val av Spexdirecteur

Vilka övriga engagemang har drivits på Sektionen under året?

3.6.1 Verksamhetsberättelse
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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
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.

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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
Ekonomi
Sektionens omsättning

Budget

Intäkter

3 687 160.00 kr

Utgifter

2 902 832.00 kr

Resultat

784 328.00 kr

Utfall
3 615 381,24
-3 521 881,97
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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
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.

3.6.1 Verksamhetsberättelse
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

3.6.2 Ekonomisk
förvaltningsberättelse
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.
Budget

Utfallet i siffror:

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

3.6.2 Ekonomisk
förvaltningsberättelse
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

3.6.2 Ekonomisk
förvaltningsberättelse
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.

3.6.2 Ekonomisk
förvaltningsberättelse

3.6.2 Ekonomisk
förvaltningsberättelse

3.6.3 Revisionsberättelse 1
Jag har granskat den tillhandahållnas balans- och resultaträkningen per verksamhetsårets ekonomiska
slut (2018-06-30) samt förvaltningen för sektionsåret 17/18. Mer underlag, stickprovskontroll, har
hämtats ur sektionens bokföringssystem, fortnox, samt från protokoll från styrelsemöten. Det är styrelsen
som ansvarar för räkenskapshandlingar och förvaltningen. Mitt ansvar som revisor är att uttala mig om
huruvida styrelsen förvaltning och information de ger ut är sanningsenlig och ger en rättvisande bild av
sektionens ekonomi.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att väsentliga fel från styrelsens sida inte
förekommer.
Trots att inga formella brister eller fel har upptäckts vill jag påtala att det antal styrelsemöten som hållits
under verksamhetsåret 17/18 har varit väldigt få till antal och att en stor del av styrelsearbetet verkar
bedrivas under mer informella möten. Det finns dock i detta ingen misstanke att styrelsen försökt dölja
några oegentligheter.
Min bedömning är att styrelsen eller någon av styrelsens ledamöter har handlat korrekt utifrån
sektionens stadgar och jag rekommenderar därför att sektionen beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för sektionsåret 17/18.
Niklas Berg I-14
Revisor 2017/2018

3.6.3 Revisionsberättelse 2
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.

3.6.3 Revisionsberättelse 2
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.
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.

3.6.3 Revisionsberättelse 2
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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3.2.1. Proposition gällande införandet
av Administrativt ansvarig i Styrelsen
Bakgrund
”””

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:
-

att
att
att

”””

Administrera Styrelsens verksamhet.

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.”

3.2.1. Proposition gällande införandet
av Administrativt ansvarig i Styrelsen
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

3.2.1. Styrelsen (18/19) svarar
Bakgrund

Presidiet i vår sektionsstyrelse är redan stort i nuläget och tillägget av en fjärde medlem skulle
göra det obehövligt stort. Dessutom tillför en fjärde medlem komplikationer när det kommer till
Per Capsulum- och presidiebeslut som annars alltid har en majoritet då antalet är udda.
Motiveringen bakom att införa Administrativt ansvarig i Presidiet var att personen som håller
posten måste ha tillgång till presidiets möten och beslut för att föra dokumentation kravställd av
Reglemente och Stadgar. Dock ser Styrelsen (18/19) att detta är genomförbart med ett tillägg till
postbeskrivningen för Administrativt ansvarig.

3.2.1. Styrelsen (18/19) svarar
Yrkande
Med grund i ovanstående yrkar därför Styrelsen (18/19) på

att

den oavslutade propositionen avslås i sin helhet

att

i Reglemente §1.1.1. ta bort “Administrativt ansvarig” under “Styrelsepresidiet består av”

att

i Reglemente §1.1.2. lägga till “Administrativt ansvarig” under “Övriga ledamöter”

att

i Reglemente §1.1.1. lägga till som fjärde rad “Presidiet ska till Administrativt ansvarig, utan undantag,
erbjuda närvaro till alla presidiets möten, full tillgång till kommunikationskanaler, och informera om alla
presidiebeslut som tas.”

Styrelsen (18/19), via Presidiet
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3.3.1. Budgetproposition
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 av revisorer och förts in i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 18/19.

Yrkande
Mot bakgrund i ovanstående yrkar Styrelsen:
-

att följande budget (se Bilaga 1) antas för Sektionen för industriell ekonomi,
verksamhetsåret 2018-08-01 – 2019-06-30.

Styrelsen genom Elin Palmgren
Kassör 18/19

3.3.1. Budgetproposition

3.3.1. Budgetproposition

3.3.1. Budgetproposition

3.3.1. Budgetproposition
Kommentar till budget
Ingående balans
I år var ingående balans 600 000 kr, jämfört med förra årets om ca 0 kr. Vi är en ideell förening och får i snitt över en femårsperiod inte gå med vinst
Sektionsbidrag från ITM
Vi får varje år ett bidrag från ITM där en viss andel är vigd åt följande verksamheter: Mottagning, jämställdhet och studiebevakning.
Tidigare år har detta endast budgeterats som en intäkt för sektionen centralt, men i själva verket har Studienämnden och Mottagningen budgeterat detta
som en intäkt till sina budgetar. Således belastas den centrala budgeten med 85 000 kr
Sparkonton
I våras röstades igenom att 8 sparkonton skulle upprättas. Detta har genomförts i sommar och i år överför vi hela 160 000 kr till dessa sparkonton. Då
dessa endast ska röras i absoluta nödfall har denna summa budgeterats som en kostnad
Kickoffbidrag
Nämnder har i år fått budgetera kickoffbidraget som en intäkt, varför den totala kostnaden om drygt 75 000 kr belastar den centrala budgeten
Subventionering av Porters
Detta har man glömt att budgetera för nästan alla år. Detta belastar den centrala budgeten med 75 000 kr.
Inköp och investeringar
IT-tjänster

- 50 000 kr

(52 000 kr resultat förra året)

Bankkostnader

- 18 000 kr

(18 000 kr resultat förra året)

Inköp av nya stolar och bord till Issy

- 60 000 kr

Inköp av skylt till Issy

- 2 000 kr

Inköp av ny boom box

- 2 500 kr

Äskningar

- 25 000 kr

3.3.2. Proposition gällande Revisorns
oberoende
Bakgrund
Revisionens syfte är att utgöra en objektiv och oberoende granskning 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.

3.3.2. Proposition gällande Revisorns
oberoende
Yrkande
Med bakgrund i ovanstående yrkar Styrelsen på:
-

att i Reglementet §27.2, ”Revisorer”, göra tillägget:
Revisorerna skall:
- 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.

-

att i Reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen genom Elin Palmgren, Kassör 18/19
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3.4.2 Motion angående integrationen
av Internationella medlemmar
Bakgrund
I-sektionen mottog i augusti 75 nykomna internationella studenter som för termin-, helårs- och
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.

3.4.2 Motion angående integrationen
av Internationella medlemmar
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

3.4.2 Motionsvar
Bakgrund
Sektionen besitter två huvudsakliga stora kommunikationskanaler, Facebooksidan
respektive gruppen “Sektionen för Industriell Ekonomi KTH” och “Sektionsengagemang
på Industriell Ekonomi KTH”, i vilka kommunikationsspråket främst är svenska. Detta är
självfallet naturligt, eftersom majoriteten av sektionsengagerade också talar svenska, men
styrelsen anser att motionsägarens ambition om att integrera internationella studenter är
hedersvärd och stödjer därmed också motionens innehåll.
Däremot reglerar reglementet inte policyernas innehåll utan dessa ändras av styrelsen som
sedan presenterar dessa ändringar på nästkommande sektionsmöte (se Stadgar §5.2.).
Därför anser styrelsen att inga ändringar i reglementet bör göras men ändringarna som
motionären föreslår bör läggas till i policydokumentet, utöver det
internationaliseringsarbete som redan förbereds och genomförs med hänsyn till
översättning av stadgar och reglemente.

3.4.2 Motionsvar
Yrkande
Därför yrkar Styrelsen på

att

motionen avslås i sin helhet

att

Styrelsen i “Policyn för informationsspridning” inför att “Sektionsöppna inlägg,
där dessa är relevanta för internationella studenter, ska göras på både svenska och
engelska”

Styrelsen 18/19, genom
Peter Cvitanovic, Kommunikationsansvarig
Anders Samuelsson, Logistikansvarig

3.4.3 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, såsom att hjälpa en kursare med en uppgift, dela med sig av sina tips 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 skulle
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, I-are har på våra sektionskamrater
samt upprätta ett minimikrav för hur sektionsmedlemmar skall behandla varandra.

3.4.3 Motion angående Aktiva
Avtal
Aktiva avtalet
Rekommendationer (Detta ska jag sträva efter)
När jag godkänner aktiva avtalet binder jag mig till att sträva efter att:
a.
b.

c.
d.

Uppmuntra en trygg och trivsam miljö på sektionen
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
Inte orsaka att någon annan känner sig mindre kompetent till exempel genom oaktsamma yttranden kring mina egna prestationer
och bedrifter
Min närvaro vid ett event skall inte göra att någon annan känner sig illa till mods

3.4.3 Motion angående Aktiva
Avtal
Aktiva avtalet
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.
b.
c.

d.

Överträder personliga gränser som, med god grund, kan sägas markerades eller om personen i fråga på annat sätt var märkbart
obekväm
Agerat exkluderande
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
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

3.4.3 Motion angående Aktiva
Avtal
Aktiva avtalet
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 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.

3.4.3. Motion angående Aktiva Avtal
Yrkande
Därför yrkar skyddsombudet och på

att

införa aktivt avtal som ett policydokument

att

i Stadgarna lägga till en punkt som följer medlemsrättigheter; “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 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, I-16.

3.4.3 Motionsvar
Styrelsen ser nytta i att upprätta Aktiva avtal för att främja en inkluderande, jämställd, och hälsosam studiesocial miljö där
vi bryr oss om varandra. För att vidareutveckla det syftet vill lägger Styrelsen fram dessa kommentarer till motionen som
tankar och sedermera förslag:
●
●
●
●

●
●

Vi ser en större nytta i att formulera sig affirmativt kring positivt beteende i rekommendationerna snarare än negativt
och vill därför formulera om punkt c under rekommendationer i den andan.
Alla medlemmar har rätt att närvara vid ett Styrelsemöte.
Vi ser att Punkt “b.” under “Regler” konkretiseras och tydliggörs ifall man lägger till att det beteende som söks
förebyggas är exkluderande agerande med avseende på exempel a-e i punkt “c.” under regler.
Att politisk tillhörighet (“f.”) ej bör vara en del av listan “a-f” under punkt “c.” under regler. Detta med anledning av
att en persons identitet är icke-förhandlingsbara, definierande delar av denne. Exempelvis innefattar det etnicitet och
sexualitet, vilka ej kan anses vara fel av annan person, samtidigt som politisk inriktning ej objektivt kan anses vara
varken rätt eller fel.
Vi ser gärna att det finns en förutbestämd och skriftlig konsekvensstege som används vid beslutstagandeprocessen
vid en anmälan.
Man bör inte kunna missbruka systemet på något sätt som avviker från dess ursprungliga syfte. Styrelsen ser därför
att en “bona fide”-klausul bör upprättas som berör alla som skickar in en anmälan om brott mot Aktiva avtalet till
Trygghetsrådet.

3.4.3 Motionsvar
Yrkande
Därför yrkar Styrelsen på

att

motionen bifalles med följande ändringar och förbehåll:
○

○
○

Fortsättning nästa sida...

Punkt “c.” under “Rekommendationer” ändras från
“Inte orsaka att någon annan känner sig mindre kompetent till exempel genom
oaktsamma yttranden kring mina egna prestationer och bedrifter”
till
“Skapa en god studiesocial miljö som präglas av välvilja inför andra, och inte
konkurrens som kan orsaka någon att känna sig mindre kompetent”
Punkt “b.” under “Regler” stryks ur “Aktiva avtalet”.
Punkt “c.” under “Regler ändras från
“Yttrat, skrivit eller på annat sätt kommunicerat kränkande påstående eller
budskap riktat mot individ eller identitet.”
Till
“Antingen yttrat, skrivit, eller på annat sätt kommunicerat kränkande påstående
eller budskap riktat mot, eller agerat exkluderande baserat på, individ eller
identitet.”

3.4.3 Motionsvar
Yrkande
Fortsättning...
○
○
○

Styrelsen 18/19, genom
Jacob Hansén, Vice Ordförande
Ruben Lindström, IT-Ansvarig

Exempel “f.” under punkt “c.” under “Regler” stryks.
En konsekvensstege tas fram av motionsägande som klargör ytterligare vilka
överträdelser som kan resultera i vilka konsekvenser.
Det, i slutet av dokumentet “Aktiva avtal” läggs till:
“””
Bona-Fide klausul
Alla som skickar in en anmälan till Trygghetsrådet ska intyga följande påstående:
‘Jag skickar in anmälan med uppriktiga och ärliga intentioner och ämnar inte
tillämpa det såtillvida att det avviker från Aktiva avtalets ursprungliga syfte; att
främja sektionens studiesociala miljö i enlighet med värdegrunden för sektionen.
“””

