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Motion till Vårterminsmöte 2018 angående: 

Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder 

Bakgrund 

I skrivande stund har inte sektionen några styrdokument som förklarar vad sektionen ska göra med 

resultatet de år man går med vinst och sektionen jobbar inte heller aktivt med att kontinuerligt spara 

undan pengar till de år man vet att man kommer ha större utgifter (exempelvis jubileumsår). Utöver 

budgeten finns det inte heller något annat ställe som man kan få pengar ifrån till verksamhet som man 

inte kände till när budgeten lades, t ex att något skulle gå sönder eller att några taggade ettor efter 

nollningen skulle vilja anordna ett evenemang på hösten.  

Vi föreslår därför att sektionen inför en Policy (se bilaga) som förklarar inom vilka bokföringsfonder 

sektionen ska placera den vinst man gör, vad syftet med dessa pengar är samt vem som beslutar om 

dem. En snabb förklaring av våra förslag på fonder kommer här: 

Underhållsfond: reparera och rusta upp det saker som gått sönder 

Investeringsfond: köpa in nya saker 

Projektfond: arrangera evenemang som inte redan finns med i budgeten 

Jubileumsfond: spara undan pengar varje år tills när det är jubileum 

Det sektionen redan har är två konton i bokföringen för fonder, Jubileumsfond med 1 500 kr och 

Underhållsfond med 9 260 kr. I bokföringen skulle två nya konton för Investeringsfonden och 

Projektfonden behöva skapas som startar från 0 kr. 

Utöver att införa policyn behöver ändringar i reglementet göras som styr vad som tas upp på 

vårterminsmötet (att en punkt där fonderna presenteras och beslut om bokslutsdisposition tas) och 

ändringar i stadgan vad sektionsstyrelsen ska göra (att de till vårterminsmötet förbereder en 

presentation av fonderna samt förslag på bokslutsdisposition). 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att inför Policyn för bokslutsdisposition och fonder enligt bilagan. 

att i reglementet ändra 

 från 

 2.2.2 Behandling  På Vårterminsmötet ska följande ärenden behandlas: 

   … 

d. Presentation av budget för innevarande år 
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e. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet 

eller i stadgeenlig ordning inkommit 

… 

 till 

2.2.2 Behandling  På Vårterminsmötet ska följande ärenden behandlas: 

   … 

d. Presentation av budget för innevarande år 

e. Presentation av sektionens fonder och förslag på 

bokslutsdisposition 

f. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet 

eller i stadgeenlig ordning inkommit 

… 

 samt  justera efterföljande punkters numrering. 

att i reglementet ändra 

 från 

§ 2.2.3 Dagordning Stående punkter på vårterminsmötets dagordning ska 

vara: 

 … 

 l.  Ansvarsfrihet för sektionens avgående funktionärer 

m.  Valärenden  

…  

till 

§ 2.2.3 Dagordning Stående punkter på vårterminsmötets dagordning ska 

vara: 

 … 

 l.  Ansvarsfrihet för sektionens avgående funktionärer 

 m. Presentation av sektionens fonder och förslag på 

bokslutsdisposition 

n.  Valärenden  

…  

 samt  justera efterföljande punkters numrering.  

att i stadgan ändra 

 från 

§ 3.4.5 Åligganden  Det åligger styrelsen 
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 … 

 j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från 

tidigare terminsmöten behandlas på nästkommande möte 

 k)  att tillse att revisorerna kontinuerligt får den 

information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. 

…  

till 

§ 3.4.5 Åligganden  Det åligger styrelsen 

 … 

 j) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från 

tidigare terminsmöten behandlas på nästkommande 

möte. 

 k) att förbereda underlag till bokslutsdispositionen. 

 l)  att tillse att revisorerna kontinuerligt får den 

information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. 

…  

samt  justera efterföljande punkters numrering. 

Lund, dag som ovan 

Motionärerna, 

Agnes Sörliden, Marcus Norlin 



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH  
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA  

 

POLICY  1 (2) 
 

 

POLICY 24 april 2018 

  

Policy för bokslutsdisposition och fonder 

 

Bakgrund  

Ekosystemtekniksektionen är en ideell förening vilket bl. a. innebär att sektionens ekonomiska medel 

ska komma medlemmarna till nytta. De år sektionen går med vinst ska därför sektionsmötet besluta 

om vad dessa pengar ska användas till så att medlemmarna i framtiden får nytta av dem. 

Sektionen bedriver även verksamhet som inte är kontinuerlig, t. ex. jubileum. För att säkerställa att 

sådan verksamhet kan bedrivas bör därför sektionen lägga undan pengar inför dessa år. 

Bokslutsdisposition 

Till vårterminsmötet ska styrelsen presentera en bokslutsdisposition som innehåller: 

• information om hur mycket medel som lyfts ur fonderna föregående år 

• status över sektionens fonder 

• information om vilket resultat sektionen gjort 

• förslag över hur sektionens resultat ska fördelas de år man gjort ett positivt resultat 

Fonder 

Nedan följer de fonder som sektionen har, fondens syfte, vem som beslutar när fonderna får användas 

och vad målsumman för fonden bör vara. 

Underhållsfonden 

Syfte: Underhållsfonden ska användas då någon av sektionens inventarier går sönder 

eller är i behov av att rustas upp. 

Disponeras av: Sektionsstyrelsen 

Målsumma: 20 000 kr 

Investeringsfonden 

Syfte: Investeringsfonden ska användas för inköp av nya ägodelar som sektionen inte 

redan har för att gynna sektionens fortsatta verksamhet. 

Disponeras av: Sektionsstyrelsen 

Målsumma: 5 000 kr 

Projektfonden 

Syfte: Projektfonden ska användas då någon av sektionens medlemmar vill genomföra 

ett projekt för alla sektionens medlemmar och som det inte redan finns 

budgeterade medel för. 

Disponeras av: Sektionsstyrelsen 

Målsumma: 10 000 kr 



2 (2)  POLICY 
 

Jubileumsfonden 

Syfte: Jubileumsfonden ska användas för att uppmärksamma sektionens jubileum. 

Disponeras av: Jubileumskommittén 

Målsumma: 20 000 kr inför jubileumsår 

 

Sektionsmötet,  

24 april 2018 

 


