
 

Till: Kårfullmäktiges ledamöter 
 
För kännedom: 

THS Medlemmar THS Valnämnd 
THS Kårstyrelse THS Personal 
THS Sakrevisorer THS Inspektor 
THS Valberedning Osqledaren 
  
Stockholm, den 10 november 2020 
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KALLELSE 2021 – KF03 
 

Tisdagen den 23e Februari 

Mötet hålls digitalt 18:00-23:00 via Zoom och VoteIT. 
 

Härmed kallas till THS kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan.  

 

Alla ledamöter, inklusive suppleanter, förväntas närvara på mötet om inget annat 
särskilt meddelas talmanspresidiet. 

Ledamöter som inte kan närvara på mötet samt medlemmar som vill närvara anmäler detta 
till talmanspresidiet senast tre dagar före mötet via talman@ths.kth.se.  

Ledamöter som vill närvara på distans meddelar talmanspresidiet detta senast två veckor 
före mötet via talman@ths.kth.se. 

 

Motioner, interpellationer samt missförtroendeförklaring ska vara talmanspresidiet till handa 
senast den 2 Februari för att kunna behandlas på mötet. 

Enkla frågor ska vara talmanspresidiet tillhanda senast den 16 Februari för att kunna 
behandlas på mötet. 

Välkommen! 

mailto:talman@ths.kth.se
mailto:talman@ths.kth.se


 

To: Delegates of THS Union Council 
 
For information: 

THS Members THS Nomination comittee 
THS Board THS Election comittee 
THS Auditors THS Staff 
THS Inspector Osqledaren 
  
Stockholm, November 10, 2020 
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SUMMONS 2021 – KF02 
 

Tuesday the 23rd of February 

The meeting is held digitally 18:00-23:00 using Zoom 

and VoteIT 
 

You are now summoned to a meeting of THS Union Council at the time and place above.  

 

All delegates, including deputies, are expected to attend the meeting unless absence 
is notified to the speakers. 

Delegates who are not to attend and members who would like to attend the meeting is to 
notify the speakers at least three days in advance through mail to talman@ths.kth.se. 

Delegates that wants to participate remotely notify the speakers at least two weeks in 
advance through mail to talman@ths.kth.se. 

 

Motions, interpellations and distrust statements should be provided to the speakers no later 
than the 2nd of February to be possible to process at the meeting. 

Simple questions should be provided to the speakers no later than the 16th of February to be 
possible to process at the meeting. 

Welcome! 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

2021-KF-03 
* = bilaga i handlingarna 

**= bilaga tillkommer i kompletterande handlingar 

1 Formalia  

1.1 Mötets öppnande 

1.2 Justering av röstlängd 

1.3 Mötets behöriga utlysande* 

1.4 Fastställande av föredragningslista* 

1.5 Adjungeringar 

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 

1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige* 

1.8 Inkomna entlediganden 

1.9 Anmälningsärenden 

2 Rapportering 

2.1 Halvårsrapport från styrelsen **    Kårstyrelsen 

3 Beslutsuppföljning 

3.1 Talmanspresidiets beslutsuppföljning*  Talmanspresidiet 

4 Beslutsfrågor 

4.1 Motion om att ändra THS sektionsmappning för  Adam Caspary  
vissa inriktningar av TITEH*       

4.2 Motion om arvoden*     Ryll Åman 

4.3 Motion om bestämmelser gällande möten* Ryll Åman 

https://ths.voteit.se/kf-03-2021/
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4.4 Motion om THS Sakrevisor*    Ryll Åman 

4.5 Motion om Sektionen för Tekniskt Basår*  Yrsa Linder mfl. 

4.6 Motion om att återigen lyfta    Talmanspresidiet 

PROPOSITION OM STYRELSEORDFÖRANDE* 

4.7 Proposition om Budgetrevision #2**   Kårstyrelsen 

5 Diskussionsfrågor 

5.1 Diskussion angående val under KF   Valberedningen 

6 Övriga frågor 

6.1 Övriga frågor 

6.2 Nästa möte 

7 Mötets avslutande 

https://ths.voteit.se/kf-03-2021/
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Stockholm 2021-02-06 PROTOKOLL 2021-KF-02 
1 Formalia 

1.1 Mötets öppnande 
Talman Rasmus Antonsson förklarar mötet öppnat klockan 18:08. 

1.2 Justering av röstlängd 
Vice talman Simon Kolmodin Dahlberg justerar röstlängden. 

Talman föreslår 
Att: fastställa röstlängden till 21. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-001) 
Att: fastställa röstlängden till 21. 

1.3 Mötets behöriga utlysande 
Talman meddelar att kallelse och handlingar till mötet skickats ut i tid enligt THS Stadgar. 

Talman föreslår 
Att: finna mötet behörigt utlyst. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-002) 
Att: finna mötet behörigt utlyst. 

1.4 Fastställande av föredragningslista 
Talman föreslår 
Att: flytta punkt 4.1 till direkt efter punkt 1.9. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-003) 
Att: fastställa föredragningslistan enligt handlingarna med ändringar enligt Att 1. 

1.5 Adjungeringar 
Ingen anmäler sig närvarande. 

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 
Matteus Berg (D), Joar Forsberg (E) och Carl Housten (CL) anmäler sig frivilligt.  

Samtliga kandidater presenterar sig själva. Matteus förklarar att han kan dra tillbaka sin kandidatur, men står 
kvar i valet. Omröstning förs i VoteIt. 

Talman föreslår 
Att 1: välja Joar Forsberg (E) och Carl Housten (CL) till justeringspersoner tillika rösträknare. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-004) 
Att 1: välja Joar Forsberg (E) och Carl Housten (CL) till justeringspersoner tillika rösträknare. 

Punkten återupptas efter punkt ”1.7 Föregående mötesprotokoll”. 
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Stockholm 2021-02-06 

1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige 
Sekreterare berättar att protokollet från 2021-KF-81 är justerat och publicerat på hemsidan. 

Under diskussion om mötesprotokoll uppdagas det att valet av justeringsperson fördes med omröstningsteknik på VoteIt där alla 
kunde lägga tre röster, istället för två.  Talman föreslår att avsluta punkten 1.7 för att sedan gå tillbaka till punkt 1.6. 

Talman föreslår 
Att: lägga protokollet från 2021-KF-81 till handlingarna. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-005) 
Att: lägga protokollet från 2021-KF-81 till handlingarna. 

 

Talman öppnar punkt 1.6 igen. 

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 
Valet av justeringspersoner konstateras ha genomförts felaktigt då varje ledamot haft möjlighet att rösta på tre 
kandidater istället för två. Enligt THS Stadga §2.4.5 och THS Reglemente §5.2.2  ska blockröstning ske vid 
denna typ av val och varje ledamot ska kunna rösta på lika många kandidater som antalet poster, i det här fallet 
två. 

Talman frågar mötet om det ville göra en omröstning på korrekt sätt eller godkänna tidigare valresultat, varpå mötet beslutar att 
gå vidare. 

Talman föreslår 
Att: godkänna Val av Justeringspersoner att1 med avsteg från THS Stadga §2.4.5 och THS Reglemente §5.2.2 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-006) 
Att: godkänna Val av Justeringspersoner att1 med avsteg från THS Stadga §2.4.5 och THS Reglemente §5.2.2 

 

Mötet fortsätter i föredragningslistan. 

1.8 Inkomna entlediganden 
Emilia Stålhane (Kårfullmäktige, D) har inkommit med entledigandeärende till Talmanspresidiet. 

1.9 Anmälningsärenden 
Arvid Svensson (M) anmäler en punkt ”6.1.1 Informellt diskussionsforum”. 

 

4 Valfrågor 

4.1 Val av THS Valberedning 20/21 
Följande har inkommit med kandidatur till Kårstyrelsen: 

• Gerrit Ipers 
• Gokul Panneerselvam 
• Josefin Mvele Svensson 
• Lezly Dávila 
• Sina Sheikholeslami 

Samtliga kandiderar på mötet. Omröstning förs i VoteIt. 
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Det noteras att THS Reglemente inte har uppdaterats sedan KF-06 19/20 då det motionerades  
om att utöka Valberedningens ledamöter från 4-7 till 4-8 personer. 

Talman föreslår 
Att: välja Josefin Mvele Svensson till THS valberedning för verksamhetsåret 20/21. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-007) 
Att: välja Josefin Mvele Svensson till THS valberedning för verksamhetsåret 20/21. 

____________________________________________________________________________________ 

Mötet ajournerar för fika mellan 19:52 och 20:00. 
 

Mötet diskuterar huruvida husdjur bör äga rätt att vistas på Campus, och om en husdjursansvarig annars bör tillsättas. 

____________________________________________________________________________________ 

2   Rapporter 

2.1 Rapport om köksutredningen 
THS styrelseledamot Kenan Güler föredrar rapporten och tar emot frågor. 

2.2 Kårstyrelsens rapport till KF02 
THS Kårordförande Charley Jönsson föredrar rapporten för Kårledningens arbete på hösten, och THS 
styrelseledamot Mikael Lyth föredrar rapporten för Kårstyrelsen på hösten. 
 

Talman föreslår 
Att: Lägga Rapport om köksutredningen till handlingarna.  

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-008) 
Att: Lägga Rapport om köksutredningen till handlingarna.  

 

Talman föreslår 
Att: Lägga Kårstyrelsens rapport till KF02 till handlingarna.  

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-009) 
Att: Lägga Kårstyrelsens rapport till KF02 till handlingarna.  

 

3 Beslutsuppföljning 

3.1 Talmanspresidiets beslutsuppföljning 
Talman föredrar beslutsuppföljningen och tar emot frågor. Talmanspresidiet ska uppdatera THS Reglemente 
från fjolårs motioner. 

Talman föreslår 
Att: Lägga Talmanspresidiets beslutsuppföljning till handlingarna.  

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-010) 
Att: Lägga Talmanspresidiets beslutsuppföljning till handlingarna.  
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4 Valfrågor 
 
4.1 behandlades tidigare i mötet i enlighet med den fastställda föredragningslistan. 

4.2  Val av THS Valgeneral 20/21 
Elisabet Lövkvist (CL) har inkommit med en kandidatur till Valberedningen, och kandiderar på mötet. 
Omröstning förs på VoteIt. 

Talman föreslår 
Att: välja Elisabet Lövkvist till THS Valgeneral för verksamhetsåret 20/21. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-011) 
Att: välja Elisabet Lövkvist till THS Valgeneral för verksamhetsåret 20/21. 

 

5 Beslutsfrågor 

5.1 Fastställande av fyllnadsval till Kårfullmäktige 20/21 
Resultatet från fyllnadsval bifogades inte i handlingarna trots avslutad valperiod, då Talman förlorade 
administrationsrättigheter till THS medlemssystem.  

Talman visar digitalt valresultat på Zoom. 

Talman föreslår 
Att: fastställa valresultatet enligt digital handling. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-012) 
Att: fastställa valresultatet enligt digital handling. 

 

5.2 Fastställande av tid till ordinarie val av Kårfullmäktige 
20/21 

Talman presenterar sitt förslag för mötet. Nyvalda Valgeneral Elisabet Lövkvist önskar få betänketid för att 
hinna läsa de föreslagna datumen i det fall eventuella ändringar behövs göras.  

Talman föreslår 
Att: tillfälligt lämna punkt 5.2 och öppna upp punkt 6.1.1. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-013) 
Att: tillfälligt lämna punkt 5.2 och öppna upp punkt 6.1.1. 

Talman öppnar upp punkt 6.1.1. 
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6 Övriga ärenden 

6.1 Övriga frågor 
6.1.1 Informella diskussionsforum 
Arvid Svensson (M) meddelar mötet att det har skapats ett forum utanför Kårfullmäktiges sammanträdanden 
där ledamöter kan diskutera idéer till kommande motioner och projekt. Arvid uppmuntrar mötet att gå med, 
och det går bra kontakta honom, Leonard Hökby (S) eller Erik Nilsson Nordahl (I)! Elisabet Lövkvist föreslår 
att hålla forumet på Slack där många redan har inloggningar. 

Carl Housten (CL) öppnar upp en informell fråga till mötet hur sektionsrepresentation för  
åsikter bör föras inom Kårfullmäktige. Sakrevisor Ryll Åman påminner om att en ledamot inte är representant 
för sin sektion enligt styrdokument, men att det inte begränsar i vad en ledamot kan göra om denne så vill. 
Talman klargör att varje ledamot sitter på personligt mandat. Erik Nilsson Nordahl (I) informerar mötet att 
ledamöterna från I-sektionen bland annat samlar in åsikter från både medlemmar och sektionsstyrelse. 

Talman öppnar punkt 5.2 åter igen. 

5.2 Fastställande av tid till ordinarie val av Kårfullmäktige 
20/21 

Valgeneral Elisabet Lövkvist saknar förslagsrätt, och hon vill ändra datum för kandidatur då den ursprungliga 
infaller samtidigt som en tentamensperiod. Elisabet ber informellt någon med förslagsrättighet att föreslå ”att 
ändra datum för kandidatur från den 14:e mars till den 1:a mars”. Leonard Hökby (S) lyfter Elisabets skriftliga 
förslag. 

Leonard Hökby (S) föreslår 

Att 1: ändra datum för kandidatur från den 14:e mars till den 1:a mars. 

Elisabet upptäcker att förslaget inte krävs då inget av ursprungsförslagets att-satser behöver ändras. 

Leonard Hökby drar tillbaka sitt förslag. 

Talman föreslår 
Att: fastställa tid till ordinarie val av Kårfullmäktige 21/22 i enlighet med Talmanspresidiets förslag. 

Kårfullmäktige beslutar (2021-KF02-014) 
Att: fastställa tid till ordinarie val av Kårfullmäktige 21/22 i enlighet med Talmanspresidiets förslag. 

 

6   Övriga ärenden 

6.2 Nästa möte 
Talman informerar om att nästa möte kommer hållas tisdag den 23 februari (23/2) kl. 18:00, högst troligen 
via digitala plattformar.  

7   Mötets avslutande 
Mötet avslutades 21.47.  
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JUSTERING 

   
vid protokollet   

_________________________ _________________________ _________________________ 
Elin Hedberg Rasmus Antonsson Simon Kolmodin Dahlberg 
Mötessekreterare Talman Vice Talman 

   
justeras justeras 

_________________________ _________________________ 
Joar Forsberg Carl Housten 
Ledamot E-sektionen Ledamot CL-sektionen 

 



Halvårsrapport och halvårsprognos 
Till Kårfullmäktige #03-20/21 
Erik Murray 
Vice kårordförande 
2021-02-19 
Sid 1(2) 
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HALVÅRSRAPPORT OCH HALVÅRSPROGNOS 

Till Kårfullmäktige #03-20/21 

Inledning 

Den första halvan av det här verksamhetsåret var en berg-och-dalbana av osäkerhet, ovisshet och skiftande 
omständigheter. De skärpta restriktionerna i november, och sedan pandemilagen i januari, har haft stora 
konsekvenser för flera av våra verksamheter. Vi har korttidspermitterat en majoritet av vår personal i olika 
utsträckning och gjort besparingar där vi kunnat. 

Visst är läget strängare än vid den första budgetrevisionen, men samtidigt är det mindre ovisst. Vi vet mer 
vad som gäller framöver och kan lättare budgetera och prognosticera därefter. Vi har också fått goda 
nyheter i form av ökat statsbidrag, ökad medfinansiering och utökat omställningsstöd. Alla dessa beslut 
blev färdiga för bara ett par dagar sedan (2021-02-17 för medfinansen, 2021-02-18 för omställningsstödet). 

Teckenförklaring till prognosen 

 
Detta betyder att resultatstället ligger i linje med budget, med hänsyn tagen till den 
ökade medfinansieringen. 

 

Detta betyder att resultatstället prognosticeras göra ett sämre resultat än vad som var 
budgeterat vid revisionen i november. 

 

Detta betyder att resultatstället prognosticeras göra ett bättre resultat än vad som var 
budgeterat vid revisionen i november. 

 

Mer information finns i det separata förklaringsdokumentet, där den föreslagna budgetrevisionen förklaras, 
tillsammans med information om medfinansiering, omställningsstöd och en mer detaljerad genomgång av 
vissa resultatställen. 

Framtiden 

Med resultatet av medfinansieringen, det ökade omställningsstödet och de ytterligare nedskärningar som 
har gjorts prognosticerar vi ett mycket mindre dåligt resultat än vid den senaste budgetrevisionen. Många 
av uppskattningarna är också defensivt gjorda och jag bedömer att det är osannolikt att resultatet blir sämre 
än prognosticerat. Det kan bli betydligt bättre, mycket beroende på hur läget i samhället utvecklar sig och 
utfallet av ansökan om omställningsstöd. 

Med den föreslagna revisionen och de senaste månadernas utveckling i fråga om omställningsstöd och 
medfinans kommer vi att ha ett stabilt läge för resten av detta, såväl som kommande, verksamhetsår.  

Jag har bifogat en uppdaterad likviditetsprognos nedan. 
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För kårstyrelsen,  

Erik Murray 

Vice kårordförande 

Stockholm, 2021-02-19 

 



Intäkter Kostnader Resultat

1 Administration 127 062 kr          1 054 292 kr-       927 230 kr-        

10
Organisation och 

medlem
3 391 127 kr       994 135 kr-          2 396 992 kr     

2 Kårfullmäktige -  kr                 26 189 kr-            26 189 kr-          

20 Kårpresidiet 454 100 kr          413 897 kr-          40 203 kr          

3 Kårstyrelsen -  kr                 5 734 kr-              5 734 kr-            

4 Nymble Drift -  kr                 3 770 595 kr-       3 770 595 kr-     

41 Korttids- uthyrning 51 350 kr            56 313 kr-            4 963 kr-            

42 Långtids- uthyrning 27 669 kr            -  kr                  27 669 kr          

43
Nymble 

Föreningsrum
250 000 kr          -  kr                  250 000 kr        

44
Nymble 

Studieplatser
1 004 000 kr       -  kr                  1 004 000 kr     

5
Restaurang-
verksamhet

3 291 289 kr       4 191 110 kr-       899 821 kr-        

6 Osqvik 80 090 kr            136 729 kr-          56 639 kr-          

7 Kommunikation -  kr                 234 586 kr-          234 586 kr-        

8 Eventverksamhet 586 697 kr          567 694 kr-          19 003 kr          

81 RN Eventteknik 182 369 kr          80 206 kr-            102 163 kr        

11 THS Armada 2 316 500 kr       812 792 kr-          1 503 708 kr     

13 Osqledaren 3 560 kr              148 426 kr-          144 866 kr-        

17 THS International 593 267 kr          360 485 kr-          232 782 kr        

18 Studentinflytande 530 000 kr          570 363 kr-          40 363 kr-          

19 Mottagning 301 500 kr          361 311 kr-          59 811 kr-          

50
THS Närings-

livsverksamhet
-  kr                 162 426 kr-          162 426 kr-        

51 SNNC 21 000 kr            21 941 kr-            941 kr-               

Totalt 13 211 580 kr    13 969 224 kr-     757 644 kr-        

Check för felsummering: OK

Mer medfinansiering och omställningsstöd, besparingar genom korttidspermittering.

THS HALVÅRSRAPPORT 2020/2021

Utfall per 2020-12-31 Kommentarer

Resultatställe (RS)

Mer omställningsstöd, besparingar genom korttidspermittering.

Intäkterna har avstannat. Utvecklingsarbete genomförs och kostnaderna för detta är 
mycket låga.

Minskade kostnader pga inställda fysiska träffar.

Inga kommentarer.

Lägre kostnader pga inställda fysiska träffar.

Våra fasta kostnader för huset rullar på.

Intäkterna har avstannat.

Inga kommentarer.

Inga kommentarer.

Inga kommentarer.

Stora nedskärningar har gjorts och verksamheten är hållbar till hösten.

Intäkterna har avstannat.

Inga kommentarer.

Många näringslivsevenemang har inte kunnat/kommer inte kunna hållas, efterfrågan 
från företag är låg.

Inställt.

Intäkterna har avstannat, verksamheten ligger på sparlåga.

Bättre resultat än väntat pga sent inställda/omställda evenemang m.m.
Efterfrågan från företag var mycket lägre än tidigare år.

Annonsbyrån har inte levererat annonser, tidningen har huvudsakligen varit digital.

Vårmottagningen inställd, verksamheten har ställt om.

Inga kommentarer.

Inga kommentarer.



Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat

1 Administration 105 000 kr          2 131 068 kr-       2 026 068 kr-     221 033 kr          2 086 771 kr-       1 865 738 kr-     160 330 kr        

10
Organisation och 

medlem
4 142 000 kr       2 246 206 kr-       1 895 794 kr     4 431 849 kr       2 159 101 kr-       2 272 748 kr     376 953 kr        

2 Kårfullmäktige -  kr                  183 556 kr-          183 556 kr-        75 000 kr            140 556 kr-          65 556 kr-          118 000 kr        

20 Kårpresidiet 906 000 kr          918 441 kr-          12 441 kr-          982 100 kr          840 903 kr-          141 197 kr        153 638 kr        

3 Kårstyrelsen -  kr                  292 000 kr-          292 000 kr-        50 000 kr            267 000 kr-          217 000 kr-        75 000 kr          

4 Nymble Drift 427 290 kr          8 346 970 kr-       7 919 680 kr-     2 049 558 kr       8 327 111 kr-       6 277 553 kr-     1 642 126 kr     

41 Korttids- uthyrning 210 000 kr          115 707 kr-          94 293 kr          70 000 kr            115 707 kr-          5 707 kr-            100 000 kr-        

42 Långtids- uthyrning 470 000 kr          -  kr                  470 000 kr        497 669 kr          -  kr                  497 669 kr        27 669 kr          

43
Nymble 

Föreningsrum
500 000 kr          -  kr                  500 000 kr        500 000 kr          -  kr                  500 000 kr        -  kr                

44
Nymble 

Studieplatser
2 008 000 kr       -  kr                  2 008 000 kr     2 008 000 kr       -  kr                  2 008 000 kr     -  kr                

5
Restaurang-
verksamhet

9 471 000 kr       9 674 266 kr-       203 266 kr-        5 212 813 kr       6 585 901 kr-       1 373 089 kr-     1 169 822 kr-     

6 Osqvik 167 000 kr          317 239 kr-          150 239 kr-        127 906 kr          270 468 kr-          142 562 kr-        7 677 kr            

7 Kommunikation -  kr                  534 519 kr-          534 519 kr-        -  kr                  469 518 kr-          469 518 kr-        65 001 kr          

8 Eventverksamhet 1 753 000 kr       1 853 521 kr-       100 521 kr-        820 087 kr          1 021 585 kr-       201 498 kr-        100 977 kr-        

81 RN Eventteknik 259 000 kr          212 412 kr-          46 588 kr          237 616 kr          200 896 kr-          36 721 kr          9 867 kr-            

11 THS Armada 2 677 000 kr       1 842 263 kr-       834 737 kr        2 556 849 kr       1 085 721 kr-       1 471 128 kr     636 391 kr        

13 Osqledaren 301 000 kr          681 321 kr-          380 321 kr-        419 286 kr          498 721 kr-          79 435 kr-          300 886 kr        

17 THS International 1 200 000 kr       925 491 kr-          274 509 kr        1 244 500 kr       884 891 kr-          359 609 kr        85 100 kr          

18 Studentinflytande 1 130 000 kr       1 281 253 kr-       151 253 kr-        1 300 000 kr       1 238 453 kr-       61 547 kr          212 800 kr        

19 Mottagning 633 000 kr          720 920 kr-          87 920 kr-          853 000 kr          622 478 kr-          230 522 kr        318 442 kr        

50
THS Närings-

livsverksamhet
1 215 000 kr       921 621 kr-          293 379 kr        522 951 kr          359 021 kr-          163 930 kr        129 449 kr-        

51 SNNC 21 000 kr            21 101 kr-            101 kr-               21 000 kr            21 101 kr-            101 kr-               -  kr                

Totalt 27 595 290 kr     33 219 874 kr-     5 624 584 kr-     24 201 217 kr     27 195 902 kr-     2 994 685 kr-     2 629 899 kr     

Check för felsummering: OK

Avvikelse resultatBudget 20/21 Prognos 2021-06-30

Resultatställe (RS)



Talmanspresidiets beslutsuppföljning
1920

Statustyper: Genomfört Påbörjat Försenat Ej Påbörjat Aktiva ärenden: 9 EJ AKTUELLT

Beslutsnummer Titel Beskrivning Beslutsdatum Senast uppdaterad Ansvarig Status Kommentar
1819-KF-04005

1920-KF-02003
Val av THS Sakrevisorer 19/20 Hitta en kandidat. 2019-03-21 2019-10-29 Valberedningen

EJ 

AKTUELLT
2/3 revisorer är valda, senast på 1920-KF-02

1819-KF-04006 Val av THS Valberedning 19/20 Hitta tre kandidater. 2019-03-21 2020-02-11 Talmanspresidiet EJ
Tre kandidater valdes 1819-KF-05.

En kandidat valdes 1920-KF-03
1819-KF-04009

1920-KF-01005

1920-KF-02005

1920-KF-03002

Val av THS Valnämnd 19/20
Hitta kandidater för följande sektioner:

Fria, IN, IsB, IsF, M, Media, MiT, T, TT, W

2019-03-21

2019-10-07
2020-02-11 Talmanspresidiet EJ

Följande sektioner har representanter: A, B, CL, D, 

Dr, E, F, I, K, OPEN, S. Senaste valet var på 1920-

KF-03

1920-KF-02001 Fyllnadsval Fyllnadsvalet ska färdigställas och valnämnd ska skriva under valprotokol 2019-10-29 2019-09-23 Talmanspresidiet Påbörjat Fyllnadsvalet är stängt. Valprotokollet ska skrivas på av valnämnden

2021
1920-KF-06004 Val av THS Valnämnd 20/21

Hitta kandidater för följande sektioner:

B, CL, Dr, F, OPEN, Fria, IN, IsB, IsF, Media, MiT, T, TT, W

2020-05-14

2020-05-18
2020-11-23 Talmanspresidiet Försenat

Följande sektioner har representanter: 

E,K,M,D,I,A,S

1920-KF-02001 Fyllnadsval Fyllnadsvalet ska färdigställas och valnämnd ska skriva under valprotokol 2019-10-29 2019-09-23 Talmanspresidiet Påbörjat Fyllnadsvalet är stängt. Valprotokollet ska skrivas på av valnämnden

2021-KF-01012

2021-KF-01013
Val av THS Valnämnd 20/21 Starta igång verksamhet för Valnämnden 2020-10-01 2020-10-01 Talmanspresidiet Ej Påbörjat

Följande sektioner har representanter: 

E,K,M,D,I,A,S
2020-KF-06 Proposition om Styrelseordförande Lyfts en gång, glömdes bort, vi lyfter den nu igen. 2021-2-23 2021-02-09 Talmanspresidiet Försenat



Statustyper: Genomfört Påbörjat

Beslutsnummer Titel Beskrivning

1718-KF-01011 Proposition om valförfarande för Inspektor Andra läsningen

1718-KF-02004 Proposition om valhandlingar och jäv Andra läsningen

1819-KF-01002
Fastställande av Kårfullmäktiges 

mötesordning
Justera dokument enligt beslut och publicera.

1819-KF-01003 Fastställande av Kårfullmäktiges planering Publicera.

1819-KF-01004
Motion for the change of the working 

language of the student union council
Skicka gällande att-sats till KS.

1819-KF-01005
Proposition om THS verksamhetsplan 

18/19
Publicera på hemsidan.

1819-KF-01006 Proposition om THS budget 18/19. Publicera på hemsidan.

1819-KF-01007
Proposition om per-capsulam beslut

Revidera stadgarna enligt motionen.

1819-KF-02001
Fastställande av resultat i fyllnadsvalet till 

KF
Notifiera kandidater.

1819-KF-02003
Fastställande av tid för ordinarie val till 

Kårfullmäktige 19/20
Notifiera valnämnden. Sätt relevanta datum.

1819-KF-02005
Proposition om valförfarande för Inspektor

(Andra läsningen)
Implementera i styrdokument.

1819-KF-02006
Proposition om valhandlingar och jäv

(Andra läsningen)
Implementera i styrdokument.

1819-KF-02007
Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 

17/18
Lägg till handlingarna för 1819-KF-03.

1819-KF-03001
Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 

17/18
Lägg till handlingarna för 1819-KF-04.

1819-KF-04010
Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 

17/18
Lägg till handlingarna för 1819-KF-81

1819-KF-04 Val av THS vice ordförande 19/20 Hitta en kandidat.

1819-KF-04 Val av THS Talman 19/20 Hitta en kandidat.

1819-KF-04 Val av THS Vice Talman 19/20 Hitta en kandidat.

1819-KF-04002 Val av THS Kårstyrelse 19/20 Hitta en kandidat

1819-KF-04 Val av THS Auktoriserad revisor Hitta en kandidat.

1819-KF-04 Val av THS Inspektor 19/20 och 20/21 Hitta en kandidat.

1819-KF-05002 Motion från Daniel Labriz Anslå motionen enligt beslut

1819-KF-05011 Motion om ansvar för revision Anslå motionen enligt beslut

1819-KF-05001 Val av kårfullmäktige Meddela kandidater

1920-KF-01001 Val av Kårfullmäktiges sekreterare 19/20 Hitta en kandidat.

1819-KF-04008
Val av mötessammankallande för THS 

valberedning 19/20

Valberedningen ska internt välja mötessammankallande 

och rapportera detta till Kårfullmäktige

1920-KF-02003 Val av THS Valgeneral 19/20 Hitta en kandidat

1819-KF-02004

Motion angående prövning av pc- och 

presidiebeslut Ligger i handlingarna för KF02

1920-KF-02007 Översättning Kårfullmäktiges arbetsordning Arbetsordningen ska översättas till engelska

1920-KF-01004 Sektionernas verksamhetsspråk Reglementet ska uppdateras

1920-KF-03004 Sektionernas verksamhetsspråk 2 Reglementet ska uppdateras

1920-KF-02006 prövning av pc-presidiebeslut Stadgarna ska uppdateras



Försenat Ej Påbörjat Genomförda 

beslut:

32

Beslutsdatum
Senast 

uppdaterad
Ansvarig Status Kommentar

2017-10-12 Talmanspresidiet Genomfört Lagt till handlingarna 1819-KF-02.

2017-11-29 Talmanspresidiet Genomfört Lagt till handlingarna 1819-KF-02.

2018-10-10 Talmanspresidiet Genomfört

2018-10-10 Talmanspresidiet Genomfört

2018-10-10 Kårstyrelsen Genomfört Skickades till Elisabet i KS. 

2018-10-10 Talmanspresidiet Genomfört

2018-10-10 Talmanspresidiet Genomfört

2018-10-10 Talmanspresidiet Genomfört
De engelska stadgarna har inte 

reviderats eftersom att översättning till 
2018-12-06 2018-12-06 Talmanspresidiet Genomfört

2018-12-06 2018-12-06 Talmanspresidiet Genomfört

2018-12-06 2018-12-06 Talmanspresidiet Genomfört

Uppdaterat styrdokument, publicerat på 

hemsidan och arkiverat på filarean.

2018-12-06 2018-12-06 Talmanspresidiet Genomfört

Uppdaterat styrdokument, publicerat på 

hemsidan och arkiverat på filarean.

2018-12-06 2018-12-06 Talmanspresidiet Genomfört

2019-02-18 2019-02-18 Talmanspresidiet Genomfört

2019-03-21 2018-04-14 Talmanspresidiet Genomfört Behandlades 1819-KF-81

2019-03-21 2018-04-14 Valberedningen Genomfört Valdes 1819-KF-81

2019-03-21 2019-06-03 Valberedningen Genomfört Valdes 1819-KF-05

2019-03-21 2019-06-03 Valberedningen Genomfört Valdes 1819-KF-05

2019-03-21 2018-04-14 Valberedningen Genomfört Valdes 1819-KF-05.

2019-03-21 2019-06-03 Kårstyrelsen Genomfört Valdes 1819-KF-81

2019-03-21 2019-06-03 Kårstyrelsen Genomfört Valdes 1819-KF-05

2019-05-16 2019-06-15 Talmanspresidiet Genomfört

2019-05-16 2019-06-15 Talmanspresidiet Genomfört

2019-05-16 2019-09-23 Talmanspresidiet Genomfört

2019-03-21 2019-06-03 Valberedningen Genomfört

2019-03-21 2019-03-21
Valberedningen 

19/20
Genomfört

2019-10-29 2019-10-29 Valberedningen Genomfört Valdes 1920-KF-02

2018-12-06 2019-10-29 Talmanspresidiet Genomfört Behandlades 1920-KF-02

2019-10-29 2020-02-11 Talmanspresidiet Genomfört Finns i handlingarna för KF04

2019-10-07 2020-02-11 Talmanspresidiet Genomfört Engelsk version också uppdaterad

2019-12-03 2020-02-11 Talmanspresidiet Genomfört Engelsk version också uppdaterad

2019-10-29 2020-02-11 Talmanspresidiet Genomfört Engelsk version också uppdaterad



Statustyper: Genomfört Påbörjat Försenat Ej Påbörjat Aktiva ärenden:

Beslutsnummer Titel Beskrivning Beslutsdatum
Senast 

uppdaterad
Ansvarig

1718-KF-05003

Val av 

Kårfullmäktiges 

sekreterare 18/19
Hitta kandidat. 2018-05-15 2018-04-14 Valberedningen

1718-KF-05004
Val av THS 

Valberedning 18/19
Hitta en kandidat. 2018-05-15 2018-04-14 Talmanspresidiet

1718-KF-05006
Val av THS 

Valgeneral 18/19
Hitta en kandidat. 2018-05-15 2018-04-14 Valberedningen

1718-KF-05007
Val av THS 

Sakrevisorer 18/19

Hitta två 

kandidater.
2018-05-15 2018-04-14 Valberedningen

1819-KF-01001

Val av THS 

Valnämnd 18/19

Hitta kandidater för 

följande sektioner: 

A,B,Dr,Fria,Open,S

,TT.

2018-10-10 2018-04-14 Talmanspresidiet

1819-KF-05006 Val av THS 

Valnämnd 19/20

Förse valgeneral 

med 
2019-05-16 2019-09-23 Talmanspresidiet

1819-KF-04005

1920-KF-02003

Val av THS 

Sakrevisorer 19/20
Hitta en kandidat. 2019-03-21 2019-10-29 Valberedningen

1819-KF-04006
Val av THS 

Valberedning 19/20
Hitta tre kandidater. 2019-03-21 2020-02-11 Talmanspresidiet

1819-KF-04009

1920-KF-01005

1920-KF-02005

1920-KF-03002

Val av THS 

Valnämnd 19/20

Hitta kandidater för 

följande sektioner:

Fria, IN, IsB, IsF, 

M, Media, MiT, T, 

TT, W

2019-03-21

2019-10-07
2020-02-11 Talmanspresidiet



9

Status Kommentar

Ej Påbörjat
Tas ur 

handlingarna.

Ej Påbörjat
Tas ur 

handlingarna.

Ej Påbörjat
Tas ur 

handlingarna.

Ej Påbörjat
Tas ur 

handlingarna.

Ej Påbörjat
Tas ur 

handlingarna.

Ej Påbörjat Vi har ingen valgeneral

EJ AKTUELLT

2/3 revisorer är 

valda, senast på 

1920-KF-02

Tre kandidater 

valdes 1819-KF-05.

En kandidat valdes 

1920-KF-03

EJ

Följande sektioner 

har representanter: 

A, B, CL, D, Dr, E, 

F, I, K, OPEN, S. 

Senaste valet var på 

1920-KF-03



Motion om att ändra THS’ sektionsmappning för vissa inriktningar av TITEH 

Adam Caspary 

THS Kårfullmäktige 

2021-KF-03 

2021-02-23 

Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

MOTION OM ATT ÄNDRA THS’ 

SEKTIONSMAPPNING FÖR VISSA 

INRIKTNINGAR AV TITEH 

Bakgrund 
Sedan 2012 har Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) ansett att de studenter ifrån programmet 
Teknik och Ekonomi (TITEH) som går inriktningen Datateknik (Kista) samt Elektronik och Datorteknik 
är sektionsmedlemmar. Detta på grund av att studenterna från dessa inriktningar inom programmet 
studerar två tredjedelar av sitt program i Kista där sektionen håller hus.  

För att dessa studenter ska ha möjlighet att ha samma rättigheter som sektionsmedlemmar så har 
sektionsmötet ytterligare en punkt i sin mötesformalia som gås igenom varje gång, som kräver ett enhälligt 
beslut för att vara giltigt. Detta känns som ett rätt så stort slöseri med tid, och jag anser att det är väldigt 
rimligt att ändra THS' sektionsmappning så att dessa studenter blir officiella medlemmar i sektionen.  

Detta gör också att studenter från dessa inriktningar kan lite mer officiellt hålla förtroendevalda poster 
inom sektionen. Genom en ytterst kort emailkonversation med sektionsordföranden från 
Ingenjörssektionen i Flemingsberg fick jag direkt medhåll om att detta var en rimlig idé. 

 

Syfte 
Skapa bättre samhörighet för studenter som spenderar majoriteten av sin studietid i Kista med de andra 
studenterna i Kista, samt göra det "snyggare" enligt sektionens stadgar att studenterna innehar 
förtroendevalda poster inom sektionen. 

  

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 Ändra THS' sektionsmappning så att studenter inom programmet TITEH - Teknik och Ekonomi 

som går inriktningarna Datateknik (Kista, inriktningskod TIDB) samt Elektronik och Datorteknik  

(TIED), samt betalar kåravgiften blir sektionsmedlemmar i Sektionen för Informations- och Nanoteknik. 

 



Motionssvar – Motion om att ändra THS sektionsmappning 

Mikael Lyth  

THS Kårfullmäktige 

2021-KF-03 

2021-02-23  

Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

MOTIONSSVAR - MOTION OM ATT ÄNDRA THS 

SEKTIONSMAPPNING 

Bakgrund 
Styrelsen håller med om att det är ett problem om systemet gör det krångligt för medlemmar att engagera 
sig i rätt sektion. I grunden håller vi med motionären och är positiva till en ändring. Det finns dock två 
punkter att ta hänsyn till.  

För det första kan vi i nuläget i medlemssystemet inte se vilka spår studenter går inom program. Det beror 
på att vi får data från LADOK av KTH, och i den datan finns bara information om program, inte spår. 
Det finns heller ingen funktionalitet i medlemssystemet för att automatiskt ändra sektionstillhörighet efter 
en termin eller motsvarande. Här är vårt förslag att, efter eventuellt beslut om uppdatering av 
sektionsmappningen, så hör berörda studenter av sig och ändringen görs manuellt av KårX. Det går alltså 
att lösa, men vi vill vara tydliga med att det inte kommer att kunna ske automatiskt. 

För det andra känner vi att vi inte har tillräcklig information från de berörda studenterna vad de vill för att 
kunna yrka på bifall eller avslag. Vi skulle gärna se att respektive sektion lyfter frågan på sina sektionsmöten 
eftersom en ändring skulle innebära att bland annat rösträtten för de berörda studenterna ändras mellan 
sektioner. Vi kommer därför att yrka på bordläggning av motionen så att detta kan göras. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 Bordlägga motionen till KF 4. 



Motion om arvoden 
Ryll Åman 
THS Kårfullmäktige 
2021-KF-03 
2021-02-23 
Sid 1(2) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

MOTION OM ARVODEN 

Bakgrund 
THS har för de flesta poster som väljs av kårfullmäktige ett mindre årligt arvode. Det brukar benämnas 
som en symbolisk summa men det finns enligt mig en diskrepans mellan de olika posternas. Något som lätt 
orsakar antingen förvirring eller frågor utan ordentliga svar. 

- Varför får kårstyrelsen inget arvode? 
- Varför får inte alla poster samma arvode om summan är symbolisk? 
- Varför är procentsatserna så exakta? 

Väldigt förenklat går det att svara på frågorna enligt följande: 

Kårstyrelsens har inget arvode för att tanken är att den som söker till styrelsen ska göra det för uppdraget 
och inte för pengarna. Ett syfte med våra arvoden är nämligen att agera som en extra morot för att få fler 
att vilja söka uppdragen. 

De olika posterna får olika mycket eftersom det till viss del är anpassat efter viktighet eller hur intensivt 
arbetet är och samtidigt till stor del taget ur luften. 

Procentsatserna är så exakta eftersom sättet vi beskriver arvoden har ändrats och andelarna har översatts 
däremellan. Senast var det exempelvis 4/3 studiemedelsveckor för Talmanspresidiet och 2 
studiemedelsveckor för sakrevisor. Vid skiftet blev det 6,8 % respektive 10,1 % av prisbasbeloppet. 

Mitt förslag 
Mitt förslag är att fullt ut låta det bli en symbolisk summa som är lika för alla förtroendevalda av 
kårfullmäktige, låta den summan vara lite mindre specifik och samtidigt inkludera kårstyrelsen bland de 
arvoderade posterna. 

För enkelhetens skull avrundade jag de lägre arvodena uppåt till 7 % av prisbasbeloppet att ha som bas. 
Vilket om vi bortser från styrelsen ger ett totalt arvode som är lägre än nuvarande nivåer men där samtliga 
förutom sakrevisor får något mer än tidigare. Det vill säga kostnaden för THS kommer att vara lägre om 
ett arvode till styrelsen inte räknas med (se räkneexempel nedan). 

Eftersom styrelsen är relativt många personer och inte varit arvoderade tidigare kommer det såklart 
påverka resultatet en del vilket sannolikt inte är något vi vill med tanke på övriga omständigheter. Jag 
föreslår därför i min andra attsats att bortse från styrelsearvodet för det här verksamhetsåret och istället låta 
det gälla först nästa verksamhetsår. 

Lite räknande som kan vara relevant vid beslut: 
Nedan följer lite räkneexempel på hur vissa förändringar skulle påverka för att underlätta. Jag har i samtliga 
fall använt prisbasbeloppet för 2021 (47 600 kr) och arbetsgivaravgift (31,42 %) samt avrundat till 50-tal. 

Årets arvoderade med nuvarande reglemente: 43 650 kr 

Årets arvoderade med föreslagen förändring (exklusive kårstyrelse): 43 300 kr 

Maximalt utbetalat arvode med nuvarande reglemente: 53 250 kr (48 450 kr med två sakrevisorer) 

Maximalt utbetalat arvode med föreslagen förändring: 50 000 kr (46 650 kr med två sakrevisorer) 

En fulltalig kårstyrelse arvoderad till 7 % av prisbasbeloppet: 26 300 kr 



Motion om arvoden 
Ryll Åman 
THS Kårfullmäktige 
2021-KF-03 
2021-02-23 
Sid 2(2) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

 

Om Kårfullmäktige anser att idén är bra men inte håller med om förslaget på 7 % så har jag i förväg räknat 
på skillnaden som det skulle göra att öka eller minska med en procentenhet. 

Förändring med en procentenhet exklusive kårstyrelse: 9 400 kr (8 750 kr med två sakrevisorer) 

Förändring med en procentenhet inklusive kårstyrelse: 13 150 kr (12 500 kr med två sakrevisorer) 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 uppdatera 12.2 Arvode i THS Reglemente enligt följande: 

Samtliga personer som enligt §6.1 utgör Kårledningen arvoderas från och med en månad innan mandatperiodens start till 
mandatperiodens slut. Den inledande månaden är tänkt att användas för överlämningarbete. 

Ledamöter i kårstyrelsen som inte är en del av kårpresidiet, sakrevisorerna, talmanspresidiet, valberedningen och valgeneralen 
är arvoderade till 7 % av Prisbasbeloppet per person och år. 

De sektionstillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 2,5 % av Prisbasbeloppet per person och år. 

För de arvoden som inte är reglerade av reglementet eller uppgår till mer än kvartstidsarbete kan dessa beslutats av 
kårstyrelsen utan kårfullmäktiges godkännande. 

Att 2 arvoderingen för kårstyrelsen börjar gälla först nästa verksamhetsår. 
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MOTIONSSVAR - MOTION OM ARVODEN 

Bakgrund 
Vi håller med motionären om att det är rimligt att se över arvoderingen av posterna som tillsätts av 
kårfullmäktige. 7 % är en rimlig nivå som inte innebär någon större praktisk förändring.  

Som nuvarande styrelse kan vi kanske anses partiska till om styrelsen ska arvoderas eller inte. Sittande 
styrelse påverkas dock inte av beslutet och vi vill därför säga att vi tycker att det är rimligt att arvodera 
styrelseledamöterna. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 anta motionen i sin helhet. 
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MOTION OM BESTÄMMELSER GÄLLANDE 
MÖTEN 

Bakgrund  
Som en person som både har varit med ett tag och har ett intresse av reglerande dokument är det 
oundvikligt att inte ha åsikter om saker som skulle kunna ändras. Då det generellt är tidskrävande att skriva 
ihop vettiga förslag till förändring så har jag hittills bara samlat mina tankar på hög men känner nu att det 
är dags för mig att skriva ner de saker som jag anser behöver åtgärdas.  

Beslutsmässighet Kårfullmäktige (att 1) 
I THS Stadgar 2.4.4 Beslut finns en mening om vad talman har rätt att göra när mötet inte är 
beslutsmässigt enligt:  

Om mötet ej är beslutsmässigt har talman rätt att bordlägga punkter, ajournera och sedan avsluta mötet. 

För en gemensam grund att stå på så vill jag förtydliga följande: 

- Att bordlägga punkter betyder att de flyttas till ett kommande möte. 
- Att ajournera mötet betyder att nuvarande möte uppdateras med en ny mötestid. 

Den mening som står idag verkar vara en följd av saker att göra men det känns väldigt ologiskt att 
ajournera ett möte med bordlagda punkter och att avsluta ett möte som precis blivit ajournerat. Därför 
föreslås en förändring som ger två alternativ: (1) att ajournera mötet eller (2) att bordlägga kvarstående 
punkter och avsluta mötet. 

Extra sammanträde Kårfullmäktige (att 2) 
I THS Stadgar 2.4 Sammanträden finns följande mening: 

Sammanträden får ej hållas under tentamensperiod eller ferie. 

I THS Stadgar 2.4.2 Extra sammanträde finns följande mening: 

Efter begäran om extra kårfullmäktigesammanträde ska ett sådant hållas inom fyra veckor. 

Om ett extra sammanträde begärs efter vårterminens slut och längre än fyra veckor innan höstterminens 
början är det alltså inte möjligt för talman att kalla till sammanträdet stadgeenligt. För att åtgärda den 
eventuella problematiken föreslås en mening om att 2.4.2 får brytas om det krävs för att exempelvis 2.4 ska 
kunna följas då jag anser att det är viktigare att 2.4 ska hållas. 

Läsdagar (att 3–8) 
I THS Reglemente finns det många tidsangivelser som varierar i struktur och användande av begrepp. För 
den som läser dokumenten kan detta bli förvirrande eller göra det onödigt krångligt att förstå vad som 
menas.  

Den enligt mig största bristen är här konceptet läsdagar. I grunden är tanken att sådant som berör större 
mängder smedlemmar ska regleras med läsdagar istället för dagar. Dels för att det ska vara ledigt från 
studentliv när det är ledigt från skolan och dels för att det ska vara enklare att nå ut till alla som berörs. Sen 
begreppet kom till liv har rätt mycket förändrats som påverkar relevansen. 
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- Det som tidigare var ett juluppehåll är numera en del av höstterminen för att följa CSN:s regler 
om läsårsindelning. Enligt definitionen av läsdagar är det alltså enbart helger, röda dagar och 
perioden mellan vårterminens slut och höstterminens början som inte räknas med.  

- Den mesta av kommunikationen är i dag digital och alla är så pass uppkopplade att det knappast 
är så mycket svårare att nå ut med information. 

Mitt förslag är att ta bort begreppet läsdagar ur Reglementet då den lilla eventuella vinst som kan fås av det 
förutsätter att de som skickar kallelser till sektionsmöten (sektionsstyrelser) eller beslutar om val till 
kårfullmäktige (Kårfullmäktige och Kårstyrelsen) inte kan använda eget omdöme kring om informationen 
kommer nå ut till medlemmarna. Utöver det kommer det dessutom på en bekostnad av ibland bökigt 
omräknande av faktiska dagar och risk att exempelvis inte kunna kalla till ett möte enligt styrdokumenten 
bara för att en av veckodagarna råkar vara helgdag. 

Noterbart är också att de förslag till bestämmelser som gäller sektionerna båda är mildare än tidigare och 
sektionerna själva har därmed full möjlighet att behålla läsdagar om så önskas. Det kommer däremot inte 
längre vara ett tvång att alla sektioner måste använda sig av begreppet. 

Nedan finns en förklaring av alla punkter som berörs av förändringen. 

5.3.1 Ordinarieval (att 4) 
Den här punkten reglerar hur länge valet till Kårfullmäktige behöver vara öppet för röstning (”Valet skall 
vara minst 5 läsdagar långt…”). Föreslagen förändring från 5 läsdagar till en vecka gör att det i praktiken 
oftast är lika lång period, förutom de veckor som innehåller en helgdag. När valet ligger kommer däremot 
fortfarande behöva beslutas om av Kårfullmäktige vilket gör att det ändå går att se till så att valet är öppet 
en period där medlemmar har tid att rösta. 

5.3.2 Fyllnadsval (att 5) 
Den här punkten reglerar hur långt innan fyllnadsval till Kårfullmäktige som ett beslut om fyllnadsval 
behöver fattas (”Beslut om fyllnadsval skall ske senast 20 läsdagar innan första valdag.”). Föreslagen ändring från 
20 läsdagar till fyra veckor lär väldigt sällan påverkas av helgdagar då det främst sker under hösten men 
effekten här är istället att det är möjligt att genomföra ett fyllnadsval på hösten som sker tidigare än 20 
läsdagar in utan att beslut fattas redan under våren. 

9.2.2 Kallelse (att 6–8) 
Under den här punkten finns det två förekomster av läsdagar. 

Den första gäller tid för kallelse till sektionsmöte (”Kallelse till sektionsmöte ska anslås på av sektionen stadgad 
plats senast åtta läsdagar före mötet för att mötet ska anses behörigt utlyst.”). Föreslagen förändring från åtta läsdagar 
till tio dagar kommer oftast göra tiden kortare. Det vill säga alla tillfällen då mötet sker mån-ons, när det är 
en helgdag strax innan mötet eller om mötet sker precis i början av höstterminen. För det mesta är 
skillnaden inte märkbar men möjliggör att ha SM i början av mottagningen utan att det behöver kallas 
under vårterminen. Framför allt är den stora fördelen att det är mycket tydligare och enklare att räkna för 
att det ska bli rätt. 

Den andra gäller hur snart efter begäran om extra sektionsmöte som ett extra sektionsmöte ska hållas 
(”Extra sektionsmöte ska hållas inom 20 läsdagar om minst 30 medlemmar tillhörande sektionen, sektionsrevisor, 
kårstyrelsen eller verksamhetsrevisor så begär.”). Föreslagen förändring från 20 läsdagar till fyra veckor innebär i 
första hand en mycket tydligare gräns för när mötet behöver hållas med minimal risk för olika tolkningar. 
Förändringen innebär även större möjlighet att begära ett extra sammanträde tidigt på höstterminen och 
därmed att det kan behöva förberedas innan terminen. Det skapar samma problematik som just nu finns 
för Kårfullmäktige i THS Stadgar där samma krav på fyra veckor finns samtidigt som sammanträden inte 
får hållas under ferie. Därmed så inkluderar det här förslaget även ett tillägg av samma mening som 
föreslogs i att 2 så att bestämmelse om att sektionsmötet måste hållas under terminen har förtur. 
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Personval för sektioner (att 9) 
I THS Reglemente finns det en del bestämmelser som gäller för våra sektioner och hur deras verksamhet 
ska bedrivas för att skapa en enlighet mellan alla sektioner och uppnå en slags lägsta standard för vissa 
delar som anses viktiga. En av de saker som regleras är hur beslut ska ske på sektionsmöten. Något den 
punkten däremot inte alls tar upp är hur det går till vid personval vilket får problem så fort det är fler än 
två sökande till en post eller val till sammanslutning (exempelvis ledamöter i valberedning eller styrelse).  

Detta är något jag själv har stött på i mitt sektionsengagemang och även något som det har kommit frågor 
om från flera sektioner bara det senaste året. 

Mitt förändringsförslag är helt enkelt att använda samma reglering som finns idag för Kårfullmäktige. Det 
vill säga följande: 

THS Stadgar 2.4.5 Personval 
Vid val till post med fler än två sökande till en plats sker en förberedande votering där varje kårfullmäktigeledamot har rätt 
att lägga sin röst på en av kandidaterna. De två kandidaterna som i den förberedande voteringen fått flest röster ställs sedan 
mot varandra i en huvudvotering. 

THS Reglemente 5.5.2 Val till sammanslutning 
Vid val till sammanslutning med fler sökande än antal poster används blockröstning. Det innebär att varje ledamot kan 
rösta på lika många kandidater som det antalet poster som ska väljas. Kandidaterna rangordnas sedan på en lista från flest 
till minst antal röster. Posterna delas sedan ut så att den första 

posten ges till kandidaten med flest röster, den andra posten till kandidaten med näst flest röster, och så vidare. Om flera 
kandidater har samma antal röster så får samtliga kandidater en post förutsatt att antal poster räcker till. Om det finns fler 
kandidater med samma röstetal än det finns poster kvar att dela ut så sker en ny omröstning bland dessa kandidater. 

I det fall en kandidat som tilldelas en post inte fått röster från en majoritet av de röstande ska valet av den kandidaten 
bekräftas av kårfullmäktige genom vanligt beslut. Vid avslag tilldelas posten nästa kandidat i listan, som också måste 
bekräftas av kårfullmäktige. 

I mitt förslag har jag valt att enbart lägga in en hänvisande mening då ju mer text det finns i 
styrdokumenten desto större risk att något missas när förändringar sker. Om Kårfullmäktige anser att det 
är viktigare att det är tydligt för sektionerna vad som gäller dem utan att behöva gå till andra punkter går 
det givetvis att istället formulera punkten med fullständig text. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Stadgar: 
Att 1 i THS Stadgar 2.4.4 beslut, andra stycket ändra från: 
”Om mötet ej är beslutsmässigt har talman rätt att bordlägga punkter, ajournera och sedan avsluta mötet.” 
Till: 
”Om mötet ej är beslutsmässigt har talman rätt att ajournera mötet eller bordlägga kvarstående punkter 
och sedan avsluta mötet.” 
Att 2 i THS Stadgar 2.4.2 beslut lägga till ”Tidsfristen på fyra veckor får dock brytas om det krävs för att 

följa övriga bestämmelser om när kårfullmäktige får hållas.” som sista mening. 

Reglemente: 
Att 3 punkt 1.5 Definitioner inklusive underpunkt 1.5.1 Läsdag i THS Reglemente tas bort. 

Att 4 i THS Reglemente 5.3.1 Ordinarieval ändra ”5 läsdagar” till ”en vecka”. 
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Att 5 i THS Reglemente 5.3.2 Fyllnadsval ändra ”20 läsdagar” till ”fyra veckor”. 

Att 6 i THS Reglemente 9.2.2 Kallelse ändra ”åtta läsdagar” till ”tio dagar”. 

Att 7 i THS Reglemente 9.2.2 Kallelse ändra ”20 läsdagar” till ”fyra veckor”. 

Att 8 under 9.2.2 Kallelse i THS Reglemente lägga till ”Tidsfristen på fyra veckor får dock brytas om det 

krävs för att följa övriga bestämmelser om när sektionsmöte får hållas.” som sista mening.  

Att 9 under 9.2.4 Beslut i THS Reglemente separera andra stycket till två olika stycken innan de två sista 

meningarna samt lägga till ett nytt stycke sist enligt: 

”Vid personval gäller inte tredje stycket utan då gäller istället samma regler som för personval vid 

kårfullmäktige.” 

Punkten kommer då se ut enligt följande: 

För beslutsmässighet på sektionsmötet krävs minst tio närvarande sektionsmedlemmar, men en sektion kan i sina 

styrdokument ställa högre krav på antalet närvarande medlemmar som krävs för beslutsmässighet. 

Omröstning ska ske öppet. Sluten omröstning ska ske om någon sektionsmedlem så begär. Sektionsmötet beslutar med 

acklamation om inte enskild medlem eller mötesordförande begär votering. Votering innebär att beslut tas genom 

handuppräckning, antingen genom att mötesordförande uppskattar hur rösterna fördelar sig eller med räkning av rösterna om 

enskild medlem eller mötesordförande så begär.  

Vid beslut får endast två förslag ställas mot varandra. Finns det fler förslag måste förberedande voteringar genomföras, 

undantaget om det på direkt fråga från talman finns enhälligt stöd för ett förslag. 

Vid personval gäller inte tredje stycket utan då gäller istället samma regler som för personval vid kårfullmäktige (se THS 

Stadgar 2.4.5 Personval). 
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MOTIONSSVAR - MOTION OM 

BESTÄMMELSER GÄLLANDE MÖTEN 

Bakgrund 
Det är viktigt att våra styrdokument är tydliga och lätta att använda. Vi tycker att de föreslagna ändringarna 
är lämpliga då de tydliggör vad som gäller. Vi håller även med om ställningstagandet i att-sats 2.  

Förslag till beslut 
Vi föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 anta motionen i sin helhet. 
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MOTION OM THS SAKREVISORER 

Bakgrund 
Det har enligt mig under senare år framkommit ett missförstånd om sakrevisorernas roll kring revisionen, 
framför allt i förhållande till den auktoriserade revisorn. Våra dokument har uppdaterats vid många 
tillfällen men jag vill försöka lyfta fram historiken för den senaste versionen och ge en så bra bakgrund som 
möjligt. 

Historik 
I samband med kårobligatoriets avskaffande genomfördes en lång rad av förändringar för att tidigare 
organisationsstruktur inte följde de nya lagkraven. Detta i samband med jurister från KTH. En av 
förändringarna som gjordes berörde ansvar för sakrevisorer och sektionernas revisorer. Från KF07 09/10 
gällde följande: 

Kårfullmäktige ska varje år välja tre sakrevisorer. Sakrevisorerna har rätt att sammankalla sektionernas revisorer samt att 
granska sektionernas verksamhet. 

Under 10/11 uppstod ett problem med att revisor från tidigare verksamhetsår valde att inte slutföra 
revisionen varpå sittande revisorer lade fram ett förslag till KF04 10/11 att lägga till följande mening: 

Sakrevisorerna ansvarar för revisionen av föregående verksamhetsårs verksamhet. 

Motiveringen bakom att formuleringen var att det är lättare att ha en rådgivande roll till sittande styrelse 
om en inte också ska granska deras verksamhet efteråt samt att det skulle medfölja mindre risk att 
revisionen inte gjordes alls. Styrelsen valde att yrka för avslag på den att-satsen och la fram ett eget förslag 
istället, vilket var det som röstades igenom: 

Sakrevisorerna ska kontinuerligt revidera verksamheten. Ansvaret för revisionsberättelse och revidering av 
verksamhetsberättelse och årsredovisning ligger hos de revisorer som är sittande vid den tidpunkt då respektive dokument 
presenteras för kårfullmäktige. 

Tanken här var att trycka mer på att revisorns roll inte begränsas till revision efter avslutat verksamhetsår.  

Som ett sista inflikande gällande historiken ska också sägas att på KF05 18/19 röstades följande förslag 
igenom även om det i skrivande stund inte har uppdaterats i dokumentet: 

Ansvaret för revisionsberättelse och revidering av verksamhetsberättelse och årsredovisning ligger hos de sakrevisorer som satt 
för verksamhetsåret vilket verksamhetsberättelse och årsredovisning gäller. 

Det som i dagsläget ska (dvs med tillägg av det som beslutats men inte uppdaterats) stå i THS 
Reglemente 14.1 Sakrevisorer är alltså följande: 

Kårfullmäktige ska varje år välja tre sakrevisorer. Sakrevisorerna har rätt att sammankalla sektionernas revisorer samt att 
granska sektionernas verksamhet. Sakrevisorerna ska kontinuerligt revidera verksamheten. Ansvaret för revisionsberättelse 
och revidering av verksamhetsberättelse och årsredovisning ligger hos de sakrevisorer som satt för verksamhetsåret vilket 
verksamhetsberättelse och årsredovisning gäller. 

En sakrevisors roll 
När beslut kring revision fattas är det viktigt att inte glömma bort vilket ansvar som faktiskt finns och hos 
vem det ska ligga. Just för vad vi kallar sakrevisorer är svårt då det kan kännas som något som är tydligt 
och reglerat samtidigt som verkligheten är den motsatta. Själva benämningen av rollen är också den 
någorlunda ovanlig. Vanligare benämningar är till exempel ideell revisor, lekmannarevisor eller 
verksamhetsrevisor.  
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Det som är gemensamt och viktigt att ta med sig är att precis vem som helst kan vara sakrevisor och att det 
inte finns några krav på kunskap eller hur arbetet ska utföras förutom det föreningen beslutar om. 

Enligt THS Stadgar framgår att sakrevisorerna ska granska verksamheten i förhållande till stadgarna och 
kårfullmäktiges beslut medan det är den auktoriserade revisorns som ska granska räkenskaper och 
förvaltning. En auktoriserad revisor har självfallet många lagkrav på sig kring hur revision ska utföras men 
det känns inte helt relevant att gå in på i den här motionen. 

Från första meningen i THS Stadgar 4.1 Auktoriserad revisor: 

THS, kårstyrelsen och samtliga befattningshavare ska fortlöpande granskas av en auktoriserad revisor med avseende på 
räkenskaper och förvaltning.  

Från första meningen i THS Stadgar 4.2 Sakrevisorer: 

Sakrevisorerna ska för kårfullmäktiges räkning granska THS verksamhet i förhållande till stadgarna och kårfullmäktiges 
beslut. 

Åsikter 
Det är lätt att börja tro att bara för att jag, eller någon annan, är THS Sakrevisor så har vi plötsligt 
möjlighet att granska verksamheten utförligt och korrekt. Så är givetvis inte fallet, vilket är en av 
anledningarna till att vi har en auktoriserad revisor som sköter den delen åt oss. Vad som bör lämnas åt 
sakrevisorerna är alltså precis det som står i THS Stadgar och ingenting annat. 

Det första förslaget till förändring jag har är att det inte behövs tre sakrevisorer. Att de var tre kommer 
ursprungligen från att sakrevisorerna tidigare hade mycket större ansvar över sektionernas verksamhet 
vilket inte längre är fallet. Personligen känner jag att det räcker gott och väl med att ha en aktiv sakrevisor 
men för att minska arbetsbörda något och förbättra möjligheten att granska styrelsen vid deras 
sammanträden känns ändå två som ett rimligt antal. Att begränsa sakrevisorerna till två underlättar även 1.9 
Tolkning av stadgarna i THS Stadgar som säger följande: Stadgetolkningsnämnden består av inspektor, två 
sakrevisorer, talman och kårordförande. 

Det andra förslaget gäller de formuleringar som använts i tredje och fjärde meningen efter uppdateringen 
av KF04 10/11. Även om jag egentligen uppskattar förtydligande om att arbete ska utföras kontinuerligt 
samt att ursprungsförslaget förtydligades så är det olyckligt att jakten efter stringens gick utanför 
sakrevisorernas ansvarsområde. Det jag hänger upp mig på är två saker: 

- Användande av ordet revidera då det syftar på granskning av räkenskaper och ekonomisk 
revision1, vilket är något sakrevisorerna inte bör ägna sin tid åt. 

- Syftning på att årsredovisningen ska revideras som även det handlar främst om ekonomisk 
revision, vilket är något sakrevisorerna inte bör ägna sin tid åt. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 uppdatera THS Reglemente 14.1 Sakrevisorer till: 

Kårfullmäktige ska varje år välja två sakrevisorer. Sakrevisorerna har rätt att sammankalla sektionernas revisorer samt att 
granska sektionernas verksamhet. Sakrevisorerna ska kontinuerligt granska verksamheten. Efter avslutat verksamhetsår 
ska sakrevisorerna till KF avgiva en revisionsberättelse över det gångna årets revision. 

 

1 Svenska Akademiens Ordlista från 2015 (14:e upplagan) samt Svensk ordbok utgiven av Svenska 
Akademien från 2009 
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2021-KF-03 
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MOTIONSSVAR - MOTION OM THS SAKREVISORER 

Bakgrund 
Vi håller med motionären om de föreslagna ändringarna. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 anta motionen i sin helhet. 



 
 

 

Motion angående ny sektion 
2021-02-23 

Sektionen för tekniskt basår 
Drottning kristinas väg 15-19 

THS 
114 28 Stockholm 

Motion för ny sektion 
 
Yrsa Linder, Robin Åhrling och Vincent Thulin,  från fria sektionen, på Campus, 
Valhallavägen har förberett en styrelse, samt stadgar i enlighet med THS stadgar. Vår 
önskan är att fastställa en sektion i Tekniska Högskolans Studentkår. Enligt beslut 

fattat på ett föregående möte är vi överens om att våra två färger är svart och grön. 
Vårt namn är “Sektionen för Tekniskt Basår”, och vårt verksamhets- och 
räkenskapsår löper från 1:a November till den 31:a Oktober. 
 
Fria sektionens medlemmar, som utbildar sig på programmet för tekniskt basår, 
yrkar: 
 

att Sektionen för Tekniskt Basårs namn fastställs till Sektionen för Tekniskt 
Basår. 

att bildandet av sektionen fastslås samt tas upp som en sektion av  
Tekniska Högskolans Studentkår. 

att verksamhetsåret löper från 1:a November till den 31:a Oktober. 

att Sektionen för Tekniskt Basår omfattar studerande vid programmet för   
Tekniskt Basår, samt bastermin, på Campus, Valhallavägen. 

att       Sektionen för Tekniskt Basår har rätt att bära färgkombinationen svart
(#2C2C2C) och grön (#A2EE8D). 

att sektionen för Tekniskt Basår ska tillhöra THS sektioner mappade mot  
program.  

att i THS Reglemente ändra 9.3.21 sektionen för Energi och Miljö (W) till  
9.3.22 Sektionen för Energi och Miljö (W) och lägga till 9.3.21 Sektionen för  
Tekniskt Basår (TBas) samt 9.3.21 Sektionen för Tekniskt Basår (TBas).  
Sektionen har egen förvaltning Sektionsfärg: pastellgrön HEX färgkod  

#A2EE8D och svart HEX färgkod #2C2C2C.  
 
 
 
 
 



att uppdatera dokumentet “Sektionernas sammansättning” med borttagande av 
“TBASD, Fria sektionen (Fria), Tekniskt basår, KTH Campus, Technical  

Preparatory Year, behörighetsgivande förutbildning, CBH” samt “TBTMD, Fria  
sektionen (Fria), Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus, Technical 

Preparatory  
Semester, behörighetsgivande förutbildning, CBH” samt  tillägg av 

“TBASD, Sektionen för Teknisk Basår (TBas),  Tekniskt basår, KTH Campus,  
behörighetsgivande förutbildning, CBH Behörighetsgivande förutbildning,  
(ansvarig skola?)” samt “TBTMD, Sektionen för Tekniskt Basår (TBas),   
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus, Technical Preparatory Semester,  
behörighetsgivande förutbildning, CBH”.  

 
Stockholm 2021-02-23 
 
De yrkande motionärerna Yrsa Linder, Robin Åhrling och Vincent Thulin. 
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2021-KF-03 

2021-02-23  

Sid 1(1) 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

MOTIONSSVAR - MOTION ANGÅENDE NY 

SEKTION 

Bakgrund 
Studentengagemang är något vi vill ta vara på. Tekniskt basår på Campus Valhallavägen omfattar många 
studenter som just nu tillhör Fria sektionen. Genom att skapa en sektion kan dessa lättare inkluderas och 
det blir lättare att ta del av det som THS kan erbjuda. Både i form av studiebevakning men även i form av 
studiesocialt och allt runt omkring studierna. Under hösten diskuterades flera olika alternativ för hur detta 
skulle göras på bästa sätt och i slutändan beslutade studenterna att en ny sektion var det bästa alternativet. 

Förslag till beslut 
Vi föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 anta motionen i sin helhet. 



Motion om Återigen lyfta proposition of styrelseorförande 

Rasmus Antonsson (Talman) 

THS Kårfullmäktige 

2021-KF-3 

2021-2-23  
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MOTION OM ATT ÅTERIGEN LYFTA 

PROPOSITION OM STYRELSEORDFÖRANDE 

Bakgrund 
THS förra styrelse lyfte en proposition till KF 6 förra verksamhetsåret som resulterade i en stadgeändring. 
Vi i Talmanspresidiet glömde att lyfta den till KF01 detta verksamhetsår och därmed är propositionen inte 
är igenom röstad på två följande Kårfullmäktige sammanträdanden. Detta anses som en formaliafråga och 
vi har därmed valt att återigen lyfta den motion då dåvarande Kårfullmäktige och styrelse röstade igenom 
den. Vi kommer då behöva behandla den propositionen på två följande Kårfullmäktiges sammanträden för 
att den ska träda i effekt. 

Förslag till beslut 
Jag föreslår därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 Att återigen lyfta Propositionen om styrelseordförande 

 



Proposition om Styrelseordförande 

Elisabet Lövkvist & Emma Ingo 

THS Kårstyrelse 

1920-KF-06 

2020-05-14 

Sida 1(1) 
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PROPOSITION OM 

STYRELSEORDFÖRANDE 

Bakgrund 

Fördelningen av arbetsuppgifter inom Kårstyrelsen baseras på intern praxis. Ett vanligt missförstånd är att 
Kårordförande leder arbetet i Kårstyrelsen, vilket i verkligheten inte är fallet. Kårpresidiet är ledamöter i 
styrelsen och har därmed inga extra befogenheter i just den gruppen. Kårstyrelsen har i många år haft som 
praxis att utse en intern samordnare som leder och fördelar arbetet i gruppen. Detta har dock inte varit 
tydligt för resten av organisationen. Flera andra kårer har en officiell styrelseordförande, vilket är 
inspiration till denna proposition. 

För att underlätta det interna och tydliggöra vilka kontaktvägar som finns till styrelsen så vill vi lägga till 
posten som styrelseordförande i stadgan. Att utse en styrelseordförande ger ett tydligt ansvar för gruppen 
som vi tror är viktigt att bestämma tidigt.  

Styrelseordförandes mandat jämfört med Kårordförandes 
Vi föreslår att styrelseordförande utses internt eftersom det handlar om att Kårstyrelsen ska utse en 
representant att leda dem, inte någon som ska representera THS i större utsträckning än någon annan 
ledamot i styrelsen. Det innebär att styrelseordförande leder Kårstyrelsen, medan Kårordförande leder 
kåren.  

English summary 

This proposition is aiming to clarify the leadership within the Student Union Board. A common 
misconception is that the President of the Student Union is also the leader of the board. We are suggesting 
that the board shall, within the elected group, name a chair of the board to lead the work.  

Förslag till beslut 

Kårstyrelsen rekommenderar därför Kårfullmäktige att besluta 

Att 1 

i THS stadga under 3.3 Sammansättning lägga till meningen “Kårstyrelsen ska på sitt första 
Kårstyrelsesammanträde inom sig välja en styrelseordförande. Styrelseordförande leder och 
samordnar Kårstyrelsens arbete”. 

 

 

THS Kårstyrelse 2019/2020, genom 
Elisabet Lövkvist och Emma Ingo 
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PROPOSITION – KF3 20/21 

Budgetrevision #2 20/21 

Bakgrund  
En andra budgetrevision är synnerligen ovanlig för THS, och vanligtvis inte att rekommendera. I år är det 
dock, som bekant, mycket som inte är som vanligt, inte minst på den ekonomiska sidan. När verkligheten 
och budgeten skiljer sig så pass mycket som de gör nu bedömer jag därför att det är relevant att 
synkronisera dem igen.  

Budgetmässigt står de flesta av våra verksamheter kvar i de åtstramningar som har gjorts på kostnadssidan i 
den ursprungliga budgeten och den första revisionen. Det finns dock vissa verksamheter för vilka har 
situationen förändrats påtagligt även sedan den förra revisionen. 

 De skärpta restriktionerna i november, och sedan den nya pandemilagen i januari, har lett till 

ytterligare åtgärder i THS restaurangverksamhet.  

o Café Entré har sedan 4/11 varit stängt. 

o Sedan 25/1 har THS Café stängt och en stor del av personalen har blivit korttidspermitterad.  

o Många vinstbringande externa event som troddes vara genomförbara senare under våren har 

ställts in eller skjutits upp.  

o Bistron är fortfarande öppen, och med den kraftigt reducerade personalstyrkan är 

verksamheten trots allt klart hållbar trots det lägre antalet besökare.  

o Intäkts- och utgiftssidan behöver definitivt ses över. 

 KTH beslutade att inte ta emot några internationella studenter under vårterminen, så THS 

International har behövt ställa om sin verksamhet helt och hållet för våren.  

o För att våra förtroendevalda ska ha rimliga siffror att arbeta med behöver budgeten ses över. 

 Vissa övriga verksamheter kan också se nedskärningar på grund av minskad aktivitet, framför allt 

THS Event och THS Näringsliv. 

 Det finns dock ljuspunkter: 

o KTH fattar beslut om medfinansieringen den 9/2, och beloppet ser ut att öka markant. 

Resultatet kommer att rapporteras på fullmäktigemötet. 

o THS kommer också att kunna söka omställningsstöd för augusti-februari. Ansökan har inte 

öppnat än men en analys av sannolikheten för godkänt stöd och en uppskattning av beloppet 

kommer att presenteras på fullmäktigemötet. 

Med denna revision och de senaste månadernas utveckling i fråga om omställningsstöd och medfinans 
kommer vi att ha ett stabilt läge för resten av detta, såväl som kommande, verksamhetsår. Den reviderade 
budgeten kommer att bifogas till kompletterande handlingar i och med att avgörande händelser såsom 
stängning av THS Café och beslutet om medfinansen har inträffat helt nyligen eller till och med ligger i 
framtiden. 
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Yrkande 
Kårstyrelsen yrkar därför på 

att1 anta THS Rambudget 20/21, revision 2, enligt bilaga. 

Bilagor 
 THS Rambudget 20/21, revision 2 

 

För kårstyrelsen,  
 

__________________________________ 

Erik Murray 

Vice kårordförande 

Stockholm, 02-02-2021  

 



THS BUDGET 2020/2021

Tekniska Högskolans Studentkår

THS BUDGET 2020/2021
Till fredlig bragd



Intäkter Kostnader Resultat
Fullkostnads- 

resultat

1 Administration 256 033 kr         2 131 068 kr-      1 875 035 kr-      -  kr                 

10
Organisation och 

medlem
4 431 849 kr      2 249 557 kr-      2 182 292 kr      2 001 783 kr      

2 Kårfullmäktige 75 000 kr           140 556 kr-         65 556 kr-           93 798 kr-           

20 Kårpresidiet 1 006 000 kr      913 241 kr-         92 759 kr           133 198 kr-         

3 Kårstyrelsen 50 000 kr           292 000 kr-         242 000 kr-         322 021 kr-         

4 Nymble Drift 2 049 558 kr      8 371 111 kr-      6 321 553 kr-      24 141 kr-           

41
Nymble 

Korttidsuthyrning
210 000 kr         115 707 kr-         94 293 kr           223 442 kr-         

42
Nymble 

Långtidsuthyrning
470 000 kr         -  kr                 470 000 kr         32 097 kr           

43
Nymble 

Föreningsrum
500 000 kr         -  kr                 500 000 kr         1 534 kr-             

44
Nymble 

Studieplatser
2 008 000 kr      -  kr                 2 008 000 kr      572 744 kr-         

5
Restaurang-

verksamhet
5 212 813 kr      6 564 825 kr-      1 352 013 kr-      2 358 129 kr-      

6 Osqvik 195 616 kr         317 239 kr-         121 623 kr-         199 812 kr-         

7 Kommunikation -  kr                 534 518 kr-         534 518 kr-         616 295 kr-         

8 Eventverksamhet 820 087 kr         1 021 585 kr-      201 498 kr-         832 822 kr-         

81 RN Eventteknik 271 616 kr         253 328 kr-         18 289 kr           280 510 kr-         

11 THS Armada 2 806 849 kr      1 842 263 kr-      964 586 kr         562 653 kr         

13 Osqledaren 556 476 kr         680 021 kr-         123 545 kr-         287 314 kr-         

17 THS International 1 238 000 kr      857 891 kr-         380 109 kr         93 002 kr           

18 Studentinflytande 1 300 000 kr      1 273 453 kr-      26 547 kr           142 435 kr-         

19 Mottagning 853 000 kr         719 620 kr-         133 380 kr         337 695 kr-         

50
THS 

Näringslivsverks.
1 414 951 kr      919 021 kr-         495 930 kr         265 200 kr         

51
Students' Nobel 

NightCap
21 000 kr           21 101 kr-           101 kr-                101 kr-                

Totalt 25 746 848 kr    29 218 105 kr-    3 471 257 kr-      3 471 257 kr-      

Check för felsummering: OK

Intäkter: Annonser. Kostnader: Tryck, redaktion

Intäkter: Bidrag, biljettförsäljning. Kostnader: Bidrag, 

event, funktionärer

Intäkter: Bidrag. Kostnader: Representation, 

funktionärer

Intäkter: Bidrag, biljettförsäljningar Kostnader: Event, 

subventioner, reparationer, funktionärer

Intäkter: Projekt, event, avtal. Kostnader: Varor, 

administration, funktionärer.

Kostnader: Arvode, projektgrupp

Intäkter: Försäljning café, bistro, catering Kostnader: 

varukostnader, hyra, personal

Intäkter: Hyra, städavgifter Kostnader: Drift, underhåll 

och personal

Kostnader: Informationsmaterial, funktionärer

Intäkter: Försäljning, entréavgifter, tjänster. Kostnader: 

Utrustning, arvoden, avskrivning

Intäkter: Uthyrning, ljud, ljus och personal. Kostnader: 

Utrustning, arvoden, avskrivning

Intäkter: Mässa, event, banquette. Kostnader: Logistik, 

marknadsföring, funktionärer

Kostnader: Dispositionsfond, konferenser, möten

Kostnader: Reparationer, avskrivningar, personal, lån 

Intäkter: Hyra, Städavgifter. Kostnader: Personal, 

städning

Intäkter: Hyra THS dotterbolag

Intäkter: Bidrag

Intäkter: Hyra

Resultatställe (RS)

Kostnader: Redovisning, revisorer, personal, 

administration

Intäkter: Medlemsavgifter, bidrag Kostnader: 

Paraplyorganisationer, personal, disposition

Kostnader: Möten, funktionärer

Intäkter: Bidrag, arvoden. Kostnader: Representation, 

utbildning, funktionärer

THS BUDGET 2020/2021

Revision 2 20/21 Kommentarer



Intäkter Kostnader Resultat
Fullkostnads- 

resultat
Intäkter Kostnader Resultat

1 Administration 105 000 kr          2 131 068 kr-       2 026 068 kr-     -  kr               41 857 kr            1 857 157 kr-       1 815 300 kr-    

10
Organisation och 

medlem
4 142 000 kr       2 246 206 kr-       1 895 794 kr     1 695 357 kr     4 268 382 kr       1 764 978 kr-       2 503 405 kr    

2 Kårfullmäktige -  kr                  183 556 kr-          183 556 kr-        215 355 kr-        -  kr                  98 292 kr-            98 292 kr-         

20 Kårpresidiet 906 000 kr          918 441 kr-          12 441 kr-          274 462 kr-        1 080 700 kr       799 381 kr-          281 319 kr       

3 Kårstyrelsen -  kr                  292 000 kr-          292 000 kr-        381 678 kr-        -  kr                  236 661 kr-          236 661 kr-       

4 Nymble Drift 427 290 kr          8 346 970 kr-       7 919 680 kr-     -  kr               -  kr                  7 868 326 kr-       7 868 326 kr-    

41
Nymble 

Korttidsuthyrning
210 000 kr          115 707 kr-          94 293 kr          459 118 kr-        220 470 kr          105 730 kr-          114 740 kr       

42
Nymble 

Långtidsuthyrning
470 000 kr          -  kr                  470 000 kr        54 744 kr-          293 570 kr          -  kr                  293 570 kr       

43 Nymble Föreningsrum 500 000 kr          -  kr                  500 000 kr        107 164 kr-        500 000 kr          -  kr                  500 000 kr       

44 Nymble Studieplatser 2 008 000 kr       -  kr                  2 008 000 kr     1 091 324 kr-     1 500 000 kr       -  kr                  1 500 000 kr    

5
Restaurang-

verksamhet
9 471 000 kr       9 674 266 kr-       203 266 kr-        1 463 607 kr-     10 944 464 kr     11 180 154 kr-     235 690 kr-       

6 Osqvik 167 000 kr          317 239 kr-          150 239 kr-        235 157 kr-        104 438 kr          269 240 kr-          164 802 kr-       

7 Kommunikation -  kr                  534 519 kr-          534 519 kr-        626 332 kr-        -  kr                  497 233 kr-          497 233 kr-       

8 Eventverksamhet 1 753 000 kr       1 853 521 kr-       100 521 kr-        862 934 kr-        2 776 387 kr       2 656 886 kr-       119 501 kr       

81 RN Eventteknik 259 000 kr          212 412 kr-          46 588 kr          311 585 kr-        787 411 kr          702 585 kr-          84 826 kr         

11 THS Armada 2 677 000 kr       1 842 263 kr-       834 737 kr        369 555 kr        8 351 601 kr       3 737 578 kr-       4 614 023 kr    

13 Osqledaren 301 000 kr          681 321 kr-          380 321 kr-        574 342 kr-        210 120 kr          655 727 kr-          445 607 kr-       

17
Studiesocial & 

internat. verksamhet
1 200 000 kr       925 491 kr-          274 509 kr        63 117 kr-          1 947 518 kr       1 841 462 kr-       106 056 kr       

18 Studentmedverkan 1 130 000 kr       1 281 253 kr-       151 253 kr-        346 545 kr-        880 000 kr          527 709 kr-          352 291 kr       

19 Mottagning 633 000 kr          720 920 kr-          87 920 kr-          644 123 kr-        491 494 kr          484 104 kr-          7 390 kr           

50 THS Näringslivsverks. 1 215 000 kr       921 621 kr-          293 379 kr        22 191 kr          1 082 146 kr       757 029 kr-          325 117 kr       

51
Students' Nobel 

NightCap
21 000 kr            21 101 kr-            101 kr-               101 kr-               150 000 kr          149 496 kr-          504 kr              

Totalt 27 595 290 kr     33 219 875 kr-     5 624 585 kr-    5 624 585 kr-    35 630 558 kr     36 189 728 kr-     559 169 kr-      

Resultatställe (RS)

Revision 1 20/21 Resultat 19/20


