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FÖREDRAGNINGSLISTA 1516-KF-05  

* = bilaga finns 

1 Formalia   Föredragande 

1.1 Mötets öppnande  

1.2 Justering av röstlängd 

1.3 Fastställande av föredragningslista 

1.4 Mötets behöriga utlysande * 

1.5 Adjungeringar  

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 

1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige 

1.8 Entlediganden 

1.9 Anmälningsärenden 

2 Enkla frågor 

2.1 Eventuellt inkomna enkla frågor 

3 Dechargeärenden 

3.1 Verksamhetsberättelse 14/15 *  Kårstyrelsen 14/15 

3.2 Årsredovisning 14/15 *  Kårstyrelsen 14/15 

3.3 Revisionsberättelse 14/15 *  THS Sakrevisorer 

3.4 Auktoriserad revisors utlåtande om  Talmanspresidiet 

THS årsredovisning 1415 14/15 *   

3.5 Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 14/15 Talmanspresidiet 

4 Rapporter 

4.1 Kårstyrelsens halvårsrapport: THS verksamhet* Kårstyrelsen 

4.2 Kårstyrelsens halvårsrapport: THS Ekonomi* Kårstyrelsen 

5 Valärenden 

5.1 Fyllnadsval till THS Valberedning *  Talmanspresidiet 
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5.2 Fyllnadsval till THS Valnämnd *  Talmanspresidiet 

6 Bordlagda ärenden 

6.1 Stadfästande av tid för KF-val *  Talmanspresidiet 

7 Interpellationer 

5.1    Interpellation om THS kommunikation* Kårstyrelsen 

5.2    Interpellation om Nymbles regler vid hyra* Kårstyrelsen 

8 Övriga ärenden 

8.1 Övriga frågor 

8.2 Nästa möte 

9 Mötets avslutande 
 

 
Talmanspresidiet vill även bjuda in alla ledamöter och medlemmar till efter-

mingel hos Sektionerna för Civilingenjör och Lärare samt Energi och Miljö på 

deras sektionspub i sektionslokalen Gråttan. Kårfullmäktiges eftermingel börjar 

när kårfullmäktigemötet avslutats och är en möjlighet att umgås och diskutera 

utanför Kårfullmäktiges ramar. Kårfullmäktiges eftermingel är absolut frivilligt 

och öppet för alla, och brukar vara mycket uppskattat. 



Till: Kårfullmäktiges ledamöter 

 

För kännedom: 

THS Medlemmar THS Valberedning 

Kårstyrelsen THS Personal 

THS Funktionärer Osqledaren 

THS Sakrevisorer Inspektor 

  

Stockholm, den 29 januari 2016 
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KALLELSE 1516-KF-05 
 

Torsdagen den 11 februari 

Mat serveras 17:00-18:00 i Lilla Gasque, Nymble 

Mötet hålls 18:00-23:00 i Nya Matsalen, Nymble 
 

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

 

Alla ordinarie ledamöter samt suppleanter förväntas närvara på mötet, i annat fall ska 
förhinder anmälas på länken http://goo.gl/forms/HpCntr3q2E senast tio dagar före mötet. 
Övriga medlemmar som ämnar närvara uppmanas anmäla det till talmanspresidiet senast tio 
dagar före mötet genom mail till talman@ths.kth.se. 

 

Motioner, interpellationer samt missförtroendeförklaring ska vara talmanspresidiet till handa 
senast den 21 januari för att kunna behandlas på mötet. 

Föredragningslista och möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast den 28 januari. 

Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talmanspresidiet tillhanda senast den 4 februari för 
att kunna behandlas på mötet. 

Väl mött! 
 

http://goo.gl/forms/HpCntr3q2E
mailto:talman@ths.kth.se


To: Members of Kårfullmäktige 

 

For information: 

THS Memebers THS Nomination comittee 

THS Board THS Personal 

THS Operative units Osqledaren 

THS Accountants Inspektor 

  

Stockholm, the 29 of januari 2016 

 

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

SUMMONS 1516-KF-05 
 

Thursday the 11th February 

Dinner is served 17:00-18:00 in Lilla Gasque, Nymble 

The meeting is held 18:00-23:00 in Nya Matsalen, 

Nymble 
 

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

 

All delegates, including deputies, are expected to attend the meeting unless absence is 
notified to the speakers at the link http://goo.gl/forms/HpCntr3q2E at least ten days in 
advance. THS members who wish to attend are encouraged to notify the speakers at least ten 

days in advance through mail to talman@ths.kth.se. 

 

Motions, interpellations and distrust statements should be provided to the speakers no later 
than the 21st of January to be possible to process at the meeting. 

The meeting agenda and meeting documents will be made available no later than the 28th of 
January. 

Consequence motions and simple questions should be provided to the speakers no later than 
the 4th of February to be possible to process at the meeting. 

Welcome. 
 

http://goo.gl/forms/HpCntr3q2E
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LISTA ÖVER KRÅNGLIGA FORMALIAORD 

SOM KAN DYKA UPP PÅ KÅRFULLMÄKTIGE 

Mötesformalia 
Acklamation  Röstning genom ja-rop. 

Adjungerad  En person ges rätt att delta på mötet, oftast utan rösträtt. 

Ajournering  Mötet tar en kortare paus eller ett längre uppehåll. 

Ansvarsfrihet  Ges ofta styrelser vid godkännande av föregående års verksamhet. 

Bordlägga  Beslut att skjuta upp en fråga till nästkommande möte. 

Dagordning  Lista över de ärenden som ska behandlas på mötet. 

Delegera  Att överlåta ett beslut eller genomförande till någon annan. 

Fyllnadsval  Val av ersättare till ett vakant uppdrag. 

Försöksvotering  Röstning genom handuppräckning. 

Interpellation  Skriftlig fråga till förtroendevald som ska få skriftligt svar. 

Justera   Att kontrollera och godkänna ett protokoll. 

Justeringsperson  Person som utses för att justera protokollet efter mötet. 

Jämka    Att slå ihop sitt förslag med ett annat 

Jävig   Att någon har personlig vinning i frågan och därför inte bör delta i beslut. 

Motion   Ett skriftligt förslag från en medlem. 

Motionssvar  Styrelsens svar, tankar och rekommendation på en motion 

Nominera  Ge förslag på person. 

Ordningsfråga  Praktisk fråga som kan tas upp när som helst under mötet. 

Plädera    Att tala för något 

Proposition  Ett skriftligt förslag från kårstyrelsen. 

Propositionsordning På vilket sätt förslagen ställs mot varandra. 

Protokoll  De formella anteckningarna om vad som beslutades på mötet. 

Protokollsanteckning En anteckning om något i mötesprotokollet som begärs av någon på mötet 

Remiss   En förfrågan om åsikter eller yttrande från någon annan. 

Replik   Kort inlägg utanför talarlistan för förklaring eller tillrättaläggande. 
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Reservation  Meddelande att man inte står bakom ett beslut. 

Revision  Granskning av redovisning, verksamhet och räkenskaper 

Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse för sin revision 

Röstlängd  Lista över de som får rösta. 

Rösträknare  Utses på mötet för att räkna röster vid votering och sluten omröstning. 

Sluten omröstning Anonym röstning. 

Streck   Beslut att inga nya sätts upp på talarlistan och sen gå till beslut. 

Talarlista  Lista över de som begärt ordet. 

Tidsbegränsning Beslut om en viss talartid vid diskussion. 

Valberedning  Personer som väljs för att lägga fram förslag vid personval. 

Valkrets   En grupp eller indelning som får välja en viss del av en församling. 

Votering  Omröstning. 

Yrkande   Förslag. 

Personer på Kårfullmäktige 
Föredragande  Den som ska informera eller förklara ett beslut i en fråga. 

Kårfullmäktige  Det högst beslutande organet på THS. 

Kårledningen  De personer som är heltidsarvoderade på THS. 

Kårpresidiet  Kårordförande och Vice Kårordförande 

Kårstyrelsen  Det högst verkställande organet på THS. 

Ledamot  En person vald till en församling, exempelvis Kårfullmäktige eller Kårstyrelsen. 

Medlem   En person som betalat medlemsavgift till THS. 

Ordinarie ledamot En ledamot som alltid har rösträtt. 

Revisor   En person vald att ordning och reda på hur organisationen ska bedrivas. 

Sektionsordförande En person vald av ett sektionsmöte att leda en sektion på THS. 

Suppleant  En ersättare still ordinarie ledamöter som har rösträtt när de inte är med. 

Talmanspresidiet Tre personer valda att leda Kårfullmäktigemötena. 

Valberedning  En vald grupp som bereder centrala personval på THS. 

Valgeneral  Den person vald att leda Valnämnden på THS. 

Valnämnd  Valda personer i varje valkrets som utför valet till Kårfullmäktige. 
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Kårordförande
har ordet

nomfördes projektet THS Health week som 
syftade till att uppmärksamma studenters 
välmående och att studenter själva ska kunna 
arbeta proaktivt med sin psykosociala hälsa.
Nu när verksamhetsåret 14/15 lidit mot sitt 
slut återvänder jag till THS utgångspunkt 
och kärna - sina medlemmar. Om det enbart 
var en enda sak jag fick lyfta fram för en 
som undrade vad THS egentligen håller på 
med skulle jag lyfta vår samhörighet. Vi har 
en unik samhörighet och interaktion, och de 
egenskaperna bygger upp hela organisationen 
och kan ta oss igenom riktigt tunga perioder. 
Det är också de som får oss att våga prova 
nya uppdrag, utan vetskapen om vi kommer 
att lyckas. Det är också de som får oss att stå 
för vilka vi är! Och även om det, under re-
sans gång, kan gunga på rätt kraftigt, är det vi 
som sätter rutten. Så tack för i år, Kårstyrel-
sen skulle aldrig ha klarat sig utan er!

2 April 2014, Nya Sammanträdesrummet, 
Nymble. Det var svårt att andas och det kän-
des som att rummet gungade. Jag mådde lite 
illa, skulle jag bli vald?
När beskedet väl kom fylldes jag av ett 
enormt sug i magen av både värme och lycka. 
Det här skulle bli det bästa året någonsin. 
Bättre förr kunde slänga sig i väggen!
Verksamhetsåret 14/15 har präglats av höga 
toppar och kraftfulla känslor. Under året har 
starka studentkrafter ifrågasatt normer och 
traditioner i syfte att skapa en mer inklude-
rande organisation. THS Näringsliv har arbe-
tat med hela sin verksamhet på engelska för 
att alla ska kunna engagera sig. I juni förra 
året blev två THS chefer för utbildningsinfly-
tande tre och THS påverkanskraft har aldrig 
varit bredare eller starkare.
THS har också under året tagit ett större kliv 
mot att bidra till ett mer hållbart samhälle. I 
Nymble granskar vi huset och verksamheten 
för att kunna bli mer energieffektiva. THS 
Armada har visat på vilket sätt alla delar av 
THS kan arbeta hållbart genom en vilja att 
förändra, ett tydligt fokus och en hållbarhets-
partner. THS har även fokuserat på hållbar-
het för studenterna. För första gången ge- Cecilia Molinder



Om THS

THS Vision 

“THS ger alla studenter en meningsfull studietid, 
fritid och framtid.”

Tekniska Högskolans Studentkår (THS) 
bildades 1902 och är Sveriges äldsta och 
största teknologkår. Alltsedan starten har THS 
arbetat för att öka gemenskapen bland KTH:s 
studenter, värna deras utbildning och hjälpa 
dem på vägen mot en spännande karriär efter 
examen.
THS består av 20 sektioner, som är knutna till 
KTH:s olika utbildningar. THS verksamhet 
bedrivs dels lokalt på sektionerna och dels 
centralt i gemensamma verksamhetsområden. 
De gemensamma verksamhetsområdena 
kan framförallt delas in i utbildningsfrågor, 

studiesociala aktiviteter och näringslivsfrågor. 
Den gemensamma verksamheten styrs av 
medlemmarna och sektionerna genom THS 
Kårfullmäktige.

FUNDAMENT
”THS Verksamhet vilar på en stark organisation”

UTBILDNING FRAMTID
 

STUDIESOCIAL 
VARDAG

 
STUDIESOCIAL 

FRITID
”Alla studenter 
ska känna att 

sin utbildning är 
relevant, innan 

och efter sin 
studietid”

”Alla studenter är 
medvetna om sin 
unika kompetens 

och  sina 
karriärmöjligheter

”Alla studenter 
har en  

problemfri 
vardag”

”Alla studenter 
har möjlighet 

att delta i 
meningsfulla 

och 
utvecklande 

fritidsaktiviteter”
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7 av 10 
valde att vara 
medlemmar i THS 
under 14/15



English summary     
The year of  2014/2015 has been characterized by high goals and powerful emotions. 
During the year, tradition and standards has been questioned in the quest of  creating an 
organisation for all students at KTH. THS has also worked hard in contributing to a 
more sustainable society and a sustainable lifestyle for the students. We are still working 
hard with developing the organization into being more international and during the year 
the operational language of  THS was therefore investigated.  

Management and organization 
The student union parliament, the highest decision-making instance of  THS, has met six 
times during the year and working with questions like a new operational language, a new 
organizational structure for the union parliament, elections and reports. 

Educational affairs 
One of  the most important assignments of  THS is to influence KTH and take part in 
the development of  the educations at KTH. Important discussions during the year have, 
among others, been to initiate and establish school councils at KTH,  the development 
of  thesis project, KTH’s program in pedagogics and the work for equality in the 
education. THS has been a driving force in the work  to get the examinations at KTH 
anonymous and has also played an active role in the evaluation of  KTH’s administration 
and school councils. In order to be a part of  regional and national education discussions, 
THS has played an active role in organizations at both regional and national level.  

Business relations  
To give the students of  KTH a good start for the future, both THS Näringsliv and THS 
Armada have arranged for a wide variety of  opportunities to meet potential future 
employers. This year both THS Näringsliv and THS Armada has implemented and used 
english as an operational language with the goal of  trying to create a more including 
organization.  

Social relations  
Studying at KTH is not only about the courses, but also about social relations and having 
an enjoyable time outside of  school. THS has put a lot of  effort into trying to influence 
decision makers to work for a better housing situation for all the students at KTH. THS 
has also worked a lot with equality and diversity, both internally and towards KTH. 
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New students at KTH have been welcomed with huge reception activities, something 
that could not have been done without all the commitment and dedication of  the 
participating students. A lot of  work has also been done to try to integrate the visiting 
students into the THS organization. Sports has played a major role in the social part of  
THS and the THS championship. a competition between the chapters in sports such as 
soccer, basketball, floor ball and volleyball, has been arranged during the year.  

Finances  
THS is a non-profit organization and the aim for each year is therefore always to re-
invest all profit into the organization. The turnover for the year 2014/2015 has been 36 
million SEK, which corresponds to a growth of  2,8 % from last year.  Most of  the units 
within the organization had lower revenues compared to the budget but this was 
compensated with lower expenses.  

Today THS economy and budget is represented vid a model that was created seven years 
ago. During these seven years the model has being updated but in the spring of  2015 
THS reached a decision that the model was outdated and needed a completely new 
design. The new model will be created next year.  

THS companies   
Both companies, the THS bookstore and the THS student consulting firm, is entirely 
owned by THS, and consequently by the THS members! The consulting firm is 3 years 
old and has this year among other things worked with increasing the awareness about the 
company among KTH students and their organizational structure. During this year THS 
Bookstore has launched a new website and a new web shop where you can buy books 
online. They have also created a graphic profile for the store.   

Nymble 
During the year there was only one big remodeling project which took place in the THS 
Restaurants kitchen. This was done due to the new opening of  Café Entré. To achieve a 
better environment and sustainability, Nymble was investigated regarding energy 
efficiency. Some changes were presented during this investigation and some of  these 
changes was implemented.  

Restaurant and café 
THS Restaurant and the café continues to grow and had a turnover of  12 million SEK 
this year. During the year the café at the old architecture-school was closed and a new 
café (Café Entré) will open in august 2015. The café in Nymble still offers two very 
appreciated concepts Friday after work and the all-you-can-eat breakfast buffert.  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THS Ledning  
och organisation 
Kårfullmäktige 

Kårfullmäktige har under året sammanträtt sex gånger, varav ett extrainsatt 
sammanträde, samt träffats och diskuterat i workshopformat två gånger. Det var 
kårordförandes entledigande den 6 oktober som föranledde det extrainsatta 
sammanträdet i mitten av oktober. På ordinarie sammanträde den 28 november valdes 
Cecilia Molinder till kårordförande och Lisa Zöllner Wohlfart valdes till vice 
kårordförande. Kårfullmäktige har under året bland annat behandlat många rapporter 
och val, tagit fram arbetsbeskrivningar för kårfullmäktigeledamöter och klubbat en policy 
för THS Jämlikhets-, Mångfalds och Likabehandlingsarbete. Samtliga protokoll och 
möteshandlingar från kårfullmäktiges möten finns att läsa här. 

Kårfullmäktiges arbetssätt 
Under verksamhetsåret 2013/14 utredde en grupp THS organisationsstruktur, vilket 
föranledde att Kårfullmäktige valde att tillsätta en ny utredningsgrupp för att utreda 
Kårfullmäktiges arbetssätt under 2014/15. Gruppen fokuserade på att utreda 
ledamöternas roll i Kårfullmäktige, Kårfullmäktiges mandatfördelning och 
Kårfullmäktiges roll i organisationen. Utifrån denna utredning har Kårfullmäktige 
fastställt en arbetsbeskrivning för ledamöterna samt tagit vidare diskussionen kring 
mandatfördelning och verksamhetsspråk för organisationen. Det gjordes även en större 
satsning av marknadsföring inför valen till kårfullmäktige. Utredningsgruppens rapport 
finns att läsa på THS webbsida. 

Kårfullmäktiges mandatfördelning 
Efter utredningen om Kårfullmäktiges arbetssätt fortsatte diskussionen om hur 
mandatfördelningen i kårfullmäktige borde vara. På sista sammanträdet röstade 
Kårfullmäktige (första läsningen) för att mandatfördelningen i Kårfullmäktige kommer 
att bestå av en ledamot från varje valkrets och lika många utjämningsmandat som antal 
valkretsar. Andra läsningen kommer att ske under 2015/16 och om den går igenom så 
kommer förändringen att börja gälla 2016/17. För mer information, se handlingarna  på 
THS webbsida. 
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Verksamhetsspråk 
Diskussionen kring verksamhetsspråk fick en egen utredningsgrupp som under våren har 
genomfört workshops och enkäter med olika delar av organisationen. Gruppen har 
delvis tittat på hur THS olika organisationsenheter kommer att påverkas av att byta 
verksamhetsspråk till engelska samt gett förslag på hur förändringsprocessen skulle 
kunna se ut. Gruppen presenterade sitt arbete på Kårfullmäktiges sista sammanträde för 
året och kårfullmäktige valde därefter att bordlägga frågan till hösten för att ge frågan 
mer tid. 

Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen har under året sammanträtt 19 gånger. Kårstyrelsen har bestått av åtta 
ledamöter. Då kårordförande entledigade sig under hösten bestod styrelsen tillfälligt av 
sju ledamöter fram tills ett nytt kårpresidium valdes i november. Samtliga protokoll och 
möteshandlingar från kårstyrelsens möten finns att läsa på THS webbsida. 

Kårledningen 
I slutet av föregående verksamhetsår bytte Ledningsgruppen namn till Kårledningen och 
namnbytet har varit en succé. Kårledningen har i år bestått av 13 heltidsarvoderade och 
arbetet internt har delvis bestått i att fastställa och förankra de förändringar som gjordes 
föregående verksamhetsår samt att hantera entledigandet av kårordförande. 

Fast personal 
Under året har THS Doktorandombud höjts från en 50% tjänst till en 80% tjänst för att 
kunna bättre möta den efterfrågan som har kommit från KTH:s doktorander utifrån de 
satsningar som tidigare gjorts för att marknadsföra doktorandombudet. 
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Medlemmar 

THS hade under verksamhetsåret 2014/2015 9314 medlemmar, vilket motsvarar 66% av 
alla KTH:s heltidsstudenter. THS medlemmar var fördelade per sektion enligt nedan. 

Arkitektursektionen (A): 243 

Bergssektionen (B): 187 

Sektionen för Civilingenjör & Lärare (CL): 176 

Datasektionen (D): 734 

Doktorandsektionen (Dr): 1044 

Elektrosektionen (E): 380 

Fysiksektionen (F): 543 

Fria sektionen (Fria): 459 

Sektionen för industriell ekonomi (I): 597 

Sektionen för Informations- och nanoteknik (IN): 610 

Ingenjörssektionen Haninge (IsH): 254 

Ingenjörssektionen Telge (IsT): 160 

Kemisektionen (K): 550 

Maskinsektionen (M): 1185 

Sektionen för Medieteknik (Media): 299 

Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT): 193 

Sektionen för Öppen ingång (OPEN): 101 

Samhällsbyggnadssektionen (S): 848 

Flygsektionen (T): 496 

Sektionen för Energi & Miljö (W): 255 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Utbildning 
Utbildningsbevakning 
THS Utbildning är en samlande plattform för lokal och central utbildningsbevakning, 
utbildningspåverkan och utbildningsmedverkan. Cheferna för utbildningsinflytande 
(CFU) har under året framför allt lyft och arbetat med följande frågor: Utformning av 
examensarbeten, KTHs pedagogiska program, påverkansarbete inom jämlikhets-, 
mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML) tillsammans med THS Studiesocialt 
ansvarig, läsårsindelningen, nystartande av program på KTH, anonyma tentamina, 
utvärdering av KTHs administration och skolråd. 

Vid verksamhetsårets start utökades THS utbildningsbevakande enhet från att vara två 
CFU till att vara tre. De tre posterna med samma namn, chef  för utbildningsinflytande 
(CFU) har även fått tydligare intern arbetsfördelning. 

Utbildningsrådet, där alla engagerade inom utbildningsinflytande på lokal nivå träffas, har 
haft flertalet möten under året. Det är ett forum som fungerar väl och som bidrar till ett 
mer enat THS Utbildning. 

En utbildningsvecka anordnades under hösten där två event, en lunchföreläsning och ett 
frukostseminarium arrangerades. En rektorsutfrågning hölls under våren med tema 
jämlikhet, mångfald och internationalisering. Dessa evenemang är en del i arbetet att 
synliggöra utbildningspåverkan och öka intresset bland medlemmar för frågor som rör 
utbildningarna. 

Projekt och frågor 

Utformning av examensarbeten 
Under året har CFU arbetat mycket med den nya utformningen för examensarbeten vid 
KTH. Föregående verksamhetsår 13/14 fick CFU igenom att rekommendera rektor att 
besluta om avskaffande av betygsskalan A-F till förmån för betygen Pass/Fail. En sådan 
förändring kräver mycket förberedande arbete med bland annat nya bedömningskriterier 
vilket CFU under verksamhetsåret 14/15 varit mycket delaktiga i. De nya 
bedömningskriterierna kommer att spegla de examensmål som finns i 
högskoleförordningen mycket mer än de tidigare bedömningskriterierna vilket också är 
en följd utifrån den utvärdering av examina som UKÄ utförde och rapporterade om i 
oktober 2013. 
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Pedagogiskt program 
Arbetet med framtagande av ett pedagogiskt program på KTH startade 2013 och CFU 
har varit mycket delaktiga i arbetet sedan dess. KTHs pedagogiska program är tänkt att 
ge riktlinjer kring hur KTH skall arbeta med pedagogik. Programmet färdigställdes så 
som det var tänkt från början, men fakultetsrådet har begärt en redaktionell omarbetning 
varför det ännu inte antagits. 

Jämlikhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbetet 
Cheferna för utbildningsinflytande tillsammans med studiesocialt ansvarig och 
kommunikationschefen har släppt en rapport om KTHs arbete med jämställdhets- 
mångfalds- och likabehandlingsarbete. Denna rapport har varit en del i del arbete som 
lett till att en av KTHs vice rektorer fått ett breddat uppdrag. Vice rektor för 
fakultetsförnyelse och jämställdhet har fått ett breddat uppdrag vilket nu även innefattar 
jämställdhetsarbete som rör studentgruppen vid KTH, både det som rör det studiesociala och 
utbildningarna på KTH. 

KTH har även tagit tag i att skapa en tydligare struktur för hantering av diskrimineringsfrågor på 
KTH. 

Läsårsindelningen 
Problematiken med läsårsindelningen uppstod efter det att KTH anpassade sig till de regler om 
20 veckors läsperioder för att berättiga till fullt studiemedel. CFU har sedan dess arbetat för att 
läsårsindelningen ska vara den bästa tänkbara. Under läsåret 14/15 har CFU deltagit dels i en 
arbetsgrupp som tittat på omtentornas placering, vilket ledde till en större utredning om 
läsårsindelningens utseende på KTH. Arbetsgruppen har arbetat för att på ett mer vetenskapligt 
sätt ta fram svar på hur en optimal läsårsindelning ska utformas. 

CFU har i arbetet med läsårsindelningen även genomfört en enkätundersökning för att få ett 
bättre underlag på hur studenter vid KTH upplevt olika typer av läsårsindelning. 

Nystartande av program på KTH 
Under läsåret 14/15 har flera skolor på KTH inkommit med önskemål om att starta nya 
program. CFU har utsett studeranderepresentanter i de arbetsgrupper som tagit fram förslagen 
till dessa nya program för att säkerställa att studentperspektivet beaktas i de förslag som togs 
fram. 

Anonyma tentamina 
Något som funnits med i THS åsiktsdokument en längre tid är att anonymiserad examination ska 
tillämpas på KTH i de fall det inte inverkar negativt på pedagogiska valet rörande 
examinationsform. Denna fråga är något CFU under verksamhetsåret 14/15 drivit igenom att 
KTH strävar efter att ha anonyma skriftliga tentamina. Under året har matematikinstitutionen 
börjat som pilotprojekt där tentorna nu skrivs anonymt. 
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Utvärdering av KTHs administration 
Utvärderingen av KTHs universitetsförvaltning slutfördes under hösten. Under utvärderingen 
har CFU och andra studeranderepresentanter suttit med och sett till att studentperspektivet fått 
vara en del i utvärderingen. 

Utveckling av skolråden 
CFU har under året arbetat med att stärka och förtydliga vilken representation THS har inom 
beslutande organen på skolnivå. Nio skolråd har startats upp med uppgift att samordna sektioner 
inom samma skola i frågor som rör utbildning på skolan samt att utse studeranderepresentanter i 
skolans olika grupper och råd. Tidigare har det sett väldigt olika ut mellan de olika skolorna med 
hur många studenter THS har rätt att vara representerade med i de olika grupperna. Med hjälp av 
en tydligare struktur och samordning av CFU har detta nu kunnat bli mer enhetligt. 
Transparensen kring hur dessa studeranderepresentanter tillsätts har även ökat med hjälp av 
fungerande skolråd. 

Extern utbildningspåverkan 

Regionalt: Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFS) 
I januari 2014 nystartades föreningen Flemingsbergs Förenade Studentkårer efter ett cirka 
femårigt uppehåll. Inom en snar framtid kommer Campus Flemingsberg att ha ungefär lika 
många studenter som Campus Valhallavägen, utspritt över sju olika lärosäten och studentkårer. 
För att kunna driva en gemensam påverkansbas och kunna samagera i Flemingsberg beslutade de 
studentkårer som idag finns representerade på Campus Flemingsberg att starta föreningen FFS. 
Under året har FFS arbetat med ansökan om ekonomiska medel för att kunna projektarvodera en 
projektledare för att arbeta med FFS verksamhet på heltid. Under våren 2015 beviljades en 
ansökan till Stiftelsen Stockholms Studentkårers Bostadsfond (SSBF) på 150 000 kr för att FFS 
ska kunna arvodera en projektledare. FFS har även arbetat med att ansöka om pengar från 
medlemskårernas lärosäten för att kunna utöka sin verksamhet.  

Nationellt: Reftec 
Föreningen Reftec är en sammanslutning för Sveriges sju största teknologkårer (Chalmers 
studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår, Linköpings Teknologers studentkår, Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, Umeå naturvetar- 
och teknologkår, Uppsala teknolog och naturvetarkår) och arbetar med att koordinera kårernas 
studentfackliga och arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Reftec representerar cirka 70 000 
studenter vilket motsvarar ungefär 1/5 av de högskolestuderande i Sverige. Erfarenhetsutbytet är 
fortsatt bra inom de olika arbetsgrupperna och grupperna drar nytta av varandra både vad gäller 
kompetensutveckling och samarbete i specifika frågor. 

Under året har inga specifika frågor drivits inom samarbetet kopplat till påverkansarbete. 

  of   10 39



Nationellt: Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
Under året har THS bland annat samarbetat med SFS kring arrangerande av en valdebatt innan 
riksdagsvalet september 2014. En debatt mellan riksdagspartiernas studentförbund kring framför 
allt bostadsfrågan och deltidssjukskrivning för studenter. 

Under SFS fullmäktige (SFS-fum) i Trollhättan representerades THS av en delegation utvald för 
ändamålet. Johan Alvfors, THS Chef  för Utbildningsinflytande 11/12, som suttit som vice 
Ordförande på SFS under ett år, valdes under SFS-fum till vice Ordförande för SFS även 
nästkommande verksamhetsår. 
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Priser 
Årets Lärare 2014 
Årets lärare är ett pris som instiftades av Ericsson 1985 för att främja pedagogisk 
utveckling vid KTH. År 2014 delades priset ut till Martin Viklund med motiveringen: 

“Martin Viklund brinner för studenternas lärande, ger pedagogik en central roll i undervisningen och 
vågar ta med personliga erfarenheter in i undervisningssalen. Han har tagit till vara på sitt intresse för 
utbildning och undervisning genom att fortbilda sig inom pedagogik sedan början av sin 
doktorandutbildning. Martin är öppen för nya pedagogiska verktyg, men ställer inget krav på sig själv 
att revolutionera utbildningen utan tar till de metoder som fungerar för honom och hans studenter. Han 
har till exempel utformat och arbetat med demoutrustning för att med laser kunna demonstrera 
undervisningsmoment på tavlan. Rollen som förebild tas på allvar och han reflekterar över vilka 
signaler han förmedlar till studenterna. Studenternas självkänsla och välbefinnande är central för 
Martin Viklunds pedagogik. Han ser utbildningen som en angelägenhet för alla och den utvecklas 
genom dialoger mellan lärare och studenter.” 

Rektors Jämställdhets- och Mångfaldspris 
Rektors jämställdhetspris har instiftats av rektor för att uppmärksamma JML-arbetet 
inom KTHs organisation. I år har priset delats ut till studenten Emelie Holm (IN) med 
motiveringen: 

“Emelie Holm har under 2014 varit ordförande i IN-Sektionen. Som ordförande har Emelie jobbat 
mycket med JML-arbetet på IN-sektionen. Hon har jobbat hårt för att så många som möjligt ska 
känna att de hör hemma på IN-Sektionen. Jobb med workshops om hur vi ska förbättra JML-arbetet 
för att IN-sektionen ska vara en front i JML-arbetet. Som det så fint stod på vårat bidrag till 
Stockholm pride så har Emelie Holm jobbat för att IN-sektionen ska bli ‘Sektionen för Alla’.” 

Kamratstipendiet 
Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av 
studentkårens sektioner. Varje sektion kan nominera en till tre personer varje år efter fritt system. 
Årets pristagare är enligt nedanstående lista: 

Bergssektionen (B): Emil Stålnacke, Johanna Josefsson och Helena Åkesson 

Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL): Michaela Bartoletti, Markus Sandell och Victor 
Ahlberg 

Datasektionen (D): Hiroyuki Vincent Yamazaki och Shayan Effati  
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Elektrosektionen (E): Noj Kazemi 

Fysiksektionen (F): Mårten Vuorinen, Jesper Böjeryd och Ksenia Loskutova 

Kemisektionen (K): Adam Eriksson, Emmy Ståhl och Stefan Berg  

Maskinsektionen (M): Linn Emilsson och Astrid Hafvenström 

Sektionen för Medieteknik (Media): Linnea Holm 

Sektionen för Medicinsk informatik och teknik (MiT): Terese Karlsson 

Sektionen Öppen ingång (Open): Ivar Makadsi,  Rasmus Åkerblom och Carl Säflund  

Samhällsbyggnadssektionen (S): Anna Åqvist  

Flygsektionen (T): Michael Alsén  

De sektioner som ej lämnade in några nomineringar står ej med i listan. 
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Framtid 
Framtid rör THS samarbeten med arbetslivet och syftar till att förbereda THS 
medlemmar för livet efter KTH, samtidigt som verksamheten genererar intäkter från de 
företag och organisationer som vill komma i kontakt med våra medlemmar. 
Verksamheten delas upp i två huvudområden. Gruppen THS Näringsliv arbetar 
kontinuerligt under året med att arrangera event relaterade till arbetslivet och leds av 
Näringslivschefen som är en del av kårledningen. Näringslivschefen arbetar också med 
att knyta nya samarbetsavtal till THS och arbetar med att säkra finansiering till 
verksamheten och se till att vi fortsätter ha en bra kontakt med framtida arbetsgivare. 
THS Armada är årligen återkommande arbetsmarknadsdagar och arbetet med att 
arrangera dessa leds av Projektledaren för THS Armada. 

THS Näringsliv 
Gruppen THS Näringsliv har fortsatt utvecklas mot att vara en mer självgående enhet, 
med mindre aktiv arbetsledning från THS Näringslivschef. Gruppen har också bytt 
verksamhetsspråk till engelska för att vara mer inkluderande mot internationella 
studenter. Under året har gruppen arrangerat flera projekt, och bland dessa kan det nya 
initiativet “Innovation week” lyftas fram som särskilt framgångsrikt. Projekten har gått 
bra ekonomiskt, men den kontinuerliga näringslivsverksamheten, med lunchföreläsningar 
och montrar, har genererat mindre intäkter än tidigare. Det ger ett något lägre resultat än 
väntat. Anledningen tros vara att ökning av antal aktörer på campus ger större 
valmöjlighet för bolagen att välja bort standardevent och istället engagera sig i nischade 
projekt. 

Näringslivschefen har vid sidan om sitt arbete med arbetsgruppen fortsatt omförhandla 
och sluta avtal och på så sätt dragit in intäkter och samarbetsparter till THS. Ett exempel 
på detta har varit ett samarbete med som innebär att ABB får inreda ett rum i Nymble. 
Ett annat projekt som näringslivschefen drivit är enkäten ATEC som skickas ut till alla 
studenter på KTH och Chalmers, och har som syfte att profilera hur populära olika 
arbetsgivare är bland studenterna. Det är tredje året som enkäten genomförs. 
Näringslivsrådet, som består av sektionernas näringslivschefer, har under året poängterat 
att den är ett kraftfullt verktyg i deras arbete. 

En återkommande diskussionspunkt under året har varit att vända och vrida på syftet 
med näringslivsverksamheten. Är huvudsyftet intäkter till THS eller att förbereda 
studenter för framtiden? Ibland har vi tvingats att nedprioritera spännande möjligheter 
för att säkra högre intäkter. Det är en fråga som med stor sannolikhet kommer att förbli 
aktuell även nästa verksamhetsår. 
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THS Armada 
Arbetsmarknadsdagarna gick av stapeln 18-19 november, som gick som vanligt utmärkt, 
med runt 150 utställande företag och 300 engagerad studenter. En förändring mot 
föregående år var att alumnieventet Armada Gold togs bort för att fokusera ännu mer på 
nuvarande studenter. Armada 2015 fick sin projektledare under hösten. Två 
fokusområden som satt prägel på planeringen av den kommande mässan är hållbarhet 
och jämlikhet. Dessutom har THS Armada, precis som THS Näringsliv, bytt 
verksamhetsspråk till engelska. 
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Studiesocial vardag 
Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling 
THS har under året lagt ett extra stort fokus på jämlikhet, mångfald och likabehandling 
(JML). Detta för att alla studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska känna 
sig inkluderade samt ha en problemfri vardag. JML-råden har fortsatt kontinuerligt under 
året och haft olika teman varje möten, ett om inkludering tillsammans med 
mottagningsrådet och ett om normer för att bara ge några exempel. Kåren har 
tillsammans med KTH utformat en Jämlikhets-, Mångfalds- och Likabehandlingspolicy 
som främst arbetats fram tillsammans med en arbetsgrupp från JML-rådet för att nå ett 
bredare perspektiv. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan för hur vi arbetar med 
policyn. 

Under våren genomförde kårföreningen Malvina en mycket uppskattad 
jämställdhetsvecka. Evenemangen var ibland så fulla att det inte gick att ta in alla på 
grund av brandsäkerhetsrisker. Fokus för evenemangen under veckan var bland annat 
sexism, inkludering, normer och jämställdhet.  

Det konkreta arbetet med att göra kårens verksamhet mer inkluderande har fortsatt 
bland annat genom att införa nötförbud samt e-cigarettsförbud i alla sektionslokaler. 

Hälsoveckan  
Vecka 21 gick hälsoveckan av stapeln för första gången och det blev en succé! 
Hälsoveckan fokuserade på hur studenterna ska må bra i sina studier när det kommer till 
såväl fysisk som psykosocial hälsa. Varje dag under veckan hade teman med olika sorters 
föreläsningar, workshops och seminarier. Under hela veckan fanns möjlighet för att träna 
på KTH-hallen och det kanske viktigaste av allt, tre-fika i Nymble  varje dag. 

Internationella studenter 
Under året har THS utrett sitt eget organisationsspråk genom en arbetsgrupp, OLEG - 
Operational Language Evaluation Group. Arbetet börjades i slutet av hösten och har 
pågått under hela våren. Det resulterade till slut i en motion som fokuserade på att 
översätta styrdokument samt att våra kommunikationer till gemene medlem ska finnas 
tillgängligt på svenska och engelska, motionen bordlades dock under Kårfullmäktige 5 
och kommer tas upp på Kårfullmäktige 1 under hösten. 

THS har också breddat posten som internationellt ansvarig med hjälp av ett namnbyte 
för att inte längre göra skillnad på svenska och internationella studenter. Från Head of  
THS International till Studiesocialt och Internationellt Ansvarig (och tillika Head of  
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Social and International Relations). Detta för att vi ska arbeta integrerat snarare än att 
arbeta med integrering.  

Allt fler sektioner har arbetat aktivt med att välkomna internationella studenter som 
tillhör sektionen. Det har under året även startats en idrottsförening som syftar till att 
inkludera internationella studenter genom tävlingar och turneringar sektionerna emellan. 

Antal utresande under 2014: 638 (REKORD) 
Vanligast till: Frankrike, Singapore, Spanien, Schweiz, USA och Australien  
Antal inresande under 2014: 946  
Vanligast från: Tyskland, Frankrike, Singapore, Spanien, Schweiz och USA 

Påverkansarbete 

Lokalt 
En utredning har påbörjats och kommer vara klar till hösten gällande vilken miljö 
studenter trivs bäst att studera i. Både kåren och KTH är införstådda i att ett problem 
gällande antalet studieplatser på KTH existerar. Detta är något vi tillsammans med 
utredningen kommer jobba vidare med. 

Regionalt 
Stockholms Studenters Central Organisation (SSCO)  är en viktig påverkansplattform för 
THS regionala påverkansarbete. SSCO har till uppgift att värna om och utveckla 
Stockholm som Sveriges ledande utbildningsort. Det största fokusområdet är för 
närvarande bostadssituationen för studenter i Stockholm. THS har under året arbetat för 
att förbättra situationen genom att se till att SSCO alltjämt fortsätter att fokusera på 
bostadspolitiken.  

Inom samarbetet SSCO finns även två nätverk där THS har möjligheten att utbyta 
erfarenheter med andra kårer i Stockholm. Det ena är ett nätverk där de ansvariga för 
jämlikhets- mångfalds- och likabehandlingsfrågor på de större kårerna inom SSCO. Det 
andra är ett för Ordförande och vice Ordförande på de större kårerna. Nätverken har 
fungerat bra under året. 

Nationellt 
Regeringen höjde från januari 2015 lånedelen med 944 kronor och bidragsdelen med 8 
kronor i studiemedel från CSN, Centrala Studiestödsnämnden. Osqledaren skrev en 
artikel och jämförde med övriga länder i Skandinavien där det bland annat framkom att 
Sverige är ledande i studielån. Vilket är problematiskt och går rakt i motsats mot kårens 
åsiktsdokument där en fördelning om 50% lån och 50% bidrag är det som önskas mot 
dagens 72% lån och 28% bidrag. 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Studiesocial fritid 
Fest och Event 
Fest- och eventverksamheten har varit fortsatt lyckad och uppskattad i år. Fredagspubar, 
Klubb Nymble och tentapubar har genomförts i stort sett enligt planeringen. Man har 
även sett över hur Som belöning för engagemang hölls THS cocktailparty under våren 
för alla engagerade inom THS, vilket var roligt och uppskattat. Under våren så planerades 
en konsertkväll, denna ställdes dock in då artisten stred mot THS värdegrund. Under året 
så har det skett en utvärdering hur programgruppen ska se ut och fungera i framtiden. 
Man har även sett över antalet leverantörer för att på så sätt skapa bättre samarbeten med 
dessa.  

Mottagning 
Under hösten genomfördes en lyckad och väl samordnad mottagning där nya studenter 
välkomnades till KTH. I årets skapades en gemensam utvärdering av mottagningsrådet 
där THS centralt och THS lokalt samarbetade.  

Kårföreningar 
Under året har vi haft drygt 20 kårföreningar som har arbetat med att göra studenters 
fritid mer meningsfull. Bland dessa så finns det allt från idrottsföreningar, spex och 
jämlikhetsföreningar. Nytt för i år var att vi för första gången tillät religösa och politiska 
kårföreningar under hela verksamhetsåret. 
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Kommunikation 
THS har tappat några hundra medlemmar sedan verksamhetsåret 13/14. Att analysera 
bakgrund och komma med en åtgärdsplan till detta har till stor del legat på 
kommunikationschefens bord. Den strategiska analys som gjorts under året ska ligga till 
grund för ett mer praktiskt arbete under kommande verksamhetsår för att återigen få en 
positiv trend. 

Var ansvaret för det kommunikativa arbetet på THS egentligen ligger har också varit en 
diskussionspunkt under året. Kommunikationschefen har därför jobbat mycket med att 
strukturera upp kommunikationsarbetet så att alla frågetecken kring detta ska vara 
uppklarade till nästa verksamhetsår. 

Osqledaren 
Likt föregående år utkom papperstidningen med fyra tryckta nummer under 
verksamhetsåret, samt med en särskild utgåva i mindre upplaga under 
mottagningsperioden. Till skillnad från tidigare skickas tidningen nu inte längre till alla 
studenter, utan endast till medlemmar. Anledningen till detta var främst att hålla nere 
kostnaderna, och detta verkar ha fungerat då Osqledaren för andra året i rad har hållit sig 
under budget. 

Osqledaren har sedan några år tillbaka haft stadig tillväxt i digitala medier samtidigt som 
papperstidningen fortsatt håller en hög kvalitet. Under året lanserade Osqledaren en ny 
webbsida och breddade sitt utbud med tre nya podcasts, inspelade i THS nyöppnade 
studio. Närvaron i sociala medier har också fortsatt öka, och flera artiklar och krönikor 
har diskuterats flitigt. Några exempel var chefredaktör Martin Barkstens krönika om 
romantisering av stress, Axel Samuelssons förslag om att lägga ned kårfullmäktige, 
avbokningen av en spelning med Björn Rosenström och bevakningen av inbrottsvågen 
på Campus Valhallavägen. Osqledaren har också haft en mer aktivt granskande roll jämnt 
emot resten av THS, där bland annat granskningar av Quarnevalen och 
Eventverksamheten kan nämnas.  

Mycket arbete har också lagts på att bygga upp en långsiktig organisation kring 
Osqledaren. Det är ett projekt som påbörjades under verksamhetsåret 12/13 och som 
tog ordentlig fart  under 14/15. Målet var att bygga en organisation där redaktionen tar 
ett större ansvar för Osqledaren, och detta har i mångt och mycket uppnåtts under året. 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Ekonomi 
THS Ekonomi 
THS budgeterar årligen för ett nollresultat och vid händelse av eventuell vinst 
återinvesteras det i verksamheten.. Det ekonomiska resultatet för verksamhetsår 14/15 
blev 137 tkr jämfört med budgeterat resultat på 34 tkr. THS omsatte under 
verksamhetsåret 36 miljoner, vilket är en ökning av ca 2,8 % från föregående år. De 
budgeterade intäkterna på 37,5 miljoner nåddes inte men det följdes då av lägre 
kostnader. 

Verksamheter 
De flesta av THS verksamheter redovisar ett resultat som avviker ganska mycket från 
budget där de flesta av det nådde ett bättre resultat än förväntat. Kårhusets resultat är ca 
0,5 miljoner bättre än förväntat, detta beror till stor det på ökade intäkter för uthyrning 
samt lägre rörelse- och räntekostnader. En annan del av verksamheten som nådde ett 
mycket högre resultat än förväntat var THS restaurangverksamhet som ökade sitt resultat 
med 100% mot budgeten. 

THS evenemangsverksamhet redovisar ett resultat på 422 tkr jämfört med de 
budgeterade 1,3 miljonerna. Det dåliga resultatet beror till stor del på lägre 
biljettförsäljning men också lägre barförsäljning. En större avvikelse återfinns även på 
THS Näringsliv där det främst har varit svårt att sälja näringslivsevent då det i dagsläget 
finns många aktörer på campus som konkurrerar med företagen. 

THS har även haft ett större medlemstapp då vi i år har ca 270 färre medlemmar i år 
jämfört med förra året, vilket resulterar i lägre medlemsavgifter. Under sommaren 
beviljades dotterbolaget Kårbokhandeln ett aktieägartillskott på 350 tkr. För detaljer se 
bokslutsbilaga. 

THS Full kostnadstäckning 
I samband med kårobligatoriets avskaffande togs en ekonomisk modell i form av en full 
kostnadstäckning fram för att göra THS ekonomi mer transparent och för att på så sätt 
kunna visa hur THS over head kostnader fördelas mellan de olika verksamheterna.  
Modellen är i dagsläget nästan 7 år gammal och inte riktigt anpassad efter hur 
verksamheten ser ut idag därför är fördelningen av kostnaderna inte representativ. Under 
våren beslutades därför att ta fram en ny modell, som inte är lika detaljerad. Att inte ha 
lika mycket detaljer i modellen kommer leda till att modellen lättare kan anpassas efter 
eventuella förändringar i verksamheter i framtiden. 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THS Bolag 
THSK 
Det av THS helägda dotterbolaget Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB (Förkortat 
THSK) har under året letts av följande styrelseledamöter: Stefano Dell’Orto 
(Ordförande), Peter Grundström, Felix Grunewald, Johanna Lundin, Johannes Midtbö, 
Ulrika Ljungman, Maria Jansson, Kim Westin och Fabian Wahlgren. VD för bolaget har 
varit Martin Holmgren. 

Bolaget har nu funnits i tre år och har fortsatt arbetet med att öka sin kännedom bland 
KTHs studenter och näringslivet, THSK figurerade bland annat i tidningarna Dagens 
Industri Y och i Supero. THSK har under året arbetat för skapa en tydligare 
organisationsstruktur och tagit fram fyra verksamhetsområden: konstruktion och 
produktion, informationsteknik, analys och strategi samt hållbar utveckling. 

THSK redovisade i slutet av året ett resultat på 20 tkr med en omsättning på 246 tkr. 

Omsättningen uppgick till 74% av föregående verksamhetsår och resultatet uppgick till 
29%. 

THS AB 
Det av THS helägda dotterbolaget Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB (Förkortat 
THS AB och även kallad Kårbokhandeln) har under året letts av följande 
styrelseledamöter: Denise Fuglesang (Ordförande), Fabian Assarson, Roland Bergkvist, 
Petter Djupfeldt, Emma Fogelström, Victor Olsson, Charlotte Permin-Fager och Terese 
Skoog. 

Under verksamhetsåret 13/14 togs ett beslut om att lägga ner THS bokhandel som låg 
belägen i Kista och flytta över all verksamhet till bokhandeln på campus Valhalla. Mycket 
tid och resurser har gått åt till att genomföra omstruktureringen och att slå ihop lagren. 

Kårbokhandeln har under året lanserat en ny hemsida med en webshop där det nu finns 
möjlighet att köpa bland annat kurslitteratur online och de har även tagit fram en ny 
grafisk profil. 

Verksamhetsåret avslutades med ett redovisat resultat på -534 000 kronor. Ett villkorat 
aktieägartillskott har beviljats av THS för att kunna återställa bolagets kapital. 
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Fastigheter och  
Förvaltning 
Under förra verksamhetsåret 13/14 genomfördes omfattande renoveringar om 
ombyggnationer i flertalet lokaler i Nymble som bland annat innefattade installation av 
en ny bardisk och en nyrenoverad bastu. Några större ombyggnationer av Nymble har 
inte gjorts under verksamhetsår 14/15 men för att kunna bedriva verksamhet i det 
nyöppnade Caféet gjordes en ombyggnation av köket där ett nytt kall-kök installerades 
och det gjordes även investeringar med köksutrustningen. 

För att Nymble ska ha en hållbar förvaltning har en utredning i form av ett 
examensarbete på master-nivå ägt rum under året. Examensarbetet ligger till grund för 
den energieffektivisering som Nymble ska genomgå som bland annat innefattar ett 
förbättrat ventilationssystem. Under vårterminen utfördes även ett kandidatexamens-
arbete som undersökte avfallshanteringen i Nymble som bland annat resulterade i nya 
återvinningscentraler som är utplacerade på flertalet platser i Nymble. 

I april hade THS äran att få ha Tekla-festivalen i Nymble där THS restaurangverksamhet 
ansvarade för cateringen. Tekla är en teknik-festival för tjejer mellan 11 och 18 år där de 
under en heldag får testa robotprogrammering, speldesign, 3D-printing och en massa 
annat. Festivalen arrangerades av KTH och artisten Robyn tillsammans med några större 
företag. Festivalen blev en succé och sändes live på SVTplay. 

Det har inte heller gjort några större renoveringar på THS sport stuga Osqvik. De 
åtgärder som gjorts under året faller under kategorin löpande underhåll. På grund av en 
relativt snöfri vinter har en del vanligt förekommande utgifter kunnat undvikas. 
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Restaurang och café 
THS restaurangverksamhet fortsätter att växa och öka i omsättning och omsatte under 
verksamhetsåret ca 12 miljoner kronor med ett redovisat resultat på 1,2 miljoner kronor.  
Det goda resultatet har förutom hårt arbete uppnåtts genom effektivisering av 
verksamheten, populära koncept så som frukostbuffé och bistro men också genom att 
många externa parter vänder sig till THS för catering. 

Under augusti 2015 stängs den gamla arkitekturbyggnaden och arkitekturstudenterna 
flyttar då in till det nybyggda huset på campus Valhalla. I samband med flytten stängs 
Café Arken som var ett THS-drivet café i den gamla byggnaden och istället öppnar Café 
Entré upp i nya KTH-entrén som förväntas vara färdig under hösten 2015. 

Café Entré ligger precis vid ingången och är ett take away café med lättare luncher, goda 
sallader och fräscha wraps. Mycket tid och resurser har gått åt för att planera inför flytten 
av caféet då det inte råder samma förutsättningar som i den gamla arkitekturbyggnaden. 
Det nya caféet har tillexempel inte ett kök och därmed inte möjlighet att tillaga varm mat 
på plats. 
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Uppföljning av 
Verksamhetsplanen 
Gemenskap Utveckling Glädje 

INTRODUKTION 
THS Verksamhetsplan 2014/15 är indelad i fem huvudområden: utbildning, framtid, 
studiesocial vardag, studiesocial fritid och fundament. Varje område är sedan indelat i 
mål som ska ta oss mot THS vision. Målen av en strategisk karaktär och kan förväntas 
uppnås på 3-5 år. Tanken är målet ska ligga kvar i kommande verksamhetsplaner för att ge 
verksamheten bättre stabilitet och kontinuitet. Varje mål är sedan indelat i ett antal uppdrag 
som förväntas genomföras under det innevarande verksamhetsåret och som ytterligare 
specificerar hur vi ska nå det specifika målet.  
Tidigt under verksamhetsåret arbetade kårstyrelsen tillsammans med Kårledningen för att 
tolka och prioritera verksamhetsplanens mål och uppdrag. För att lättare kunna rapportera 
och följa upp på arbetet med verksamhetsplanens uppdrag användes en matris som har 
uppdaterats mellan varje sammanträde för att tydligt kunna presentera arbetet som har 
gjorts för att uppfylla verksamhetsplanens mål och uppdrag.  
Många av uppdragen i verksamhetsplanen avslutades under året, men jämfört med tidigare 
år blev fler än vanligt av av verksamhetsplansuppdragen ej avslutade i år. Detta beror delvis 
på att kårordförande avgick i oktober vilket ledde till att kårstyrelsen nedprioriterade sina 
verksamhetsuppdrag för att hantera situationen och gå in och stötta vice kårordförande 
som nu satt som både vice kårordförande och tillförordnad kårordförande. Då 
verksamhetsplanen var överdimensionerad valde kårstyrelsen även att nedprioriteras en 
del uppdrag för att minska arbetsbelastningen och öka möjligheten att genomföra de 
prioriterade uppdragen. Tidigt i februari så presenterades dessa prioriteringar för 
Kårfullmäktige i en halvårsprognos och det slutgiltiga utfallet för verksamhetsplanen går i 
stort sett i linje med den prognosen.  
 

1. UTBILDNING 
Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid. 

1.1 KTH utvecklar sina utbildningar med pedagogik i fokus 

 Inga uppdrag kopplade till detta mål. 

1.2 KTH:s utbildning och examination är rättssäker och rättvis 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 
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1.2.1 Driva igenom att rollen som examinator alltid skall vara särskild från rollen som 
handledare vid avslutande moment för examina. 

 Kårstyrelsens kommentar: Fakultetsrådet har föreslagit rektor att besluta om nya regler kring 
utbildning på forskarnivå vilket skulle innebära ökad rättssäkerhet kring examination av 
licentiatuppsatser och där Rektorn beslutade om nya regler kring detta. Uppdraget anses vara 
delvis slutfört och kommer fortsätta följas upp på angående examensarbeten på grund- och 
avancerad nivå.  

1.2.2 Driva igenom införandet av anonyma examinationsformer. 

 Kårstyrelsens kommentar: Detta har förts in i KTH:s likabehandlingsplan för att uppdraget ska 
kunna implementeras. Uppdraget anses slutfört med noteringen att THS kommer följa upp på 
implementeringen på KTH.  

1.2.3 Tillsammans med THS Lokalt utreda processen för tillgodoräknandet av poäng på 
KTH:s olika skolor samt utveckla en strategi för att förbättra densamma. 

 Kårstyrelsens kommentar: Frågan lyftes med KTHs administration och frågan började diskuteras 
och drivas i detta forum. De arbetar med att kunna förändra detta och uppdraget anses slutfört 
från THS håll, men uppföljningsarbete kommer fortfarande att pågå.  

1.3 KTH:s utbildningar håller hög kvalitet och jämn nivå mellan 
utbildningar 

 Inga uppdrag kopplade till detta mål. 

1.4 KTH:s studenter vill påverka sin utbildning och vet hur man gör det 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

1.4.1 Utveckla THS Utbildning till en drivande och diskuterande plattform för 
utbildningsfrågor för alla KTHs studenter. 

 Kårstyrelsens kommentar: Under året har Utbildningsrådet utvecklats till en mer självgående 
plattform där diskussioner förts kring bland annat strukturer kring utbildningsbevakning och 
hur en kan arbeta proaktivt med att utveckla THS lokala plattformar. Ett Utbildningsråd 
anordnades även tillsammans med KTHs fakultet som var mycket lyckat. Uppdraget anses 
slutfört.  

1.5 THS utbildningspåverkan är samstämd och enad 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

1.5.1 Tillsammans med THS Lokalt utreda och implementera en struktur för att bedriva 
skolspecifikt påverkansarbete. 

 Kårstyrelsens kommentar: THS har under året haft skolråd med alla KTHs skolor och lyckats skapa 
en struktur kring hur detta arbete kan fortsätta långsiktigt. Arbetet anses slutfört.  

1.5.2 Tillsammans med THS Lokalt utreda och implementera en struktur för att bedriva 
utbildningsbevakning av masterutbildningar. 
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 Kårstyrelsens kommentar: Under året tillsattes en arbetsgrupp för att utreda behov, möjligheter och 
utgångsläge för bevakning av KTHs masterutbildningar.  Arbetsgruppen har även tagit fram en 
plan för hur arbetet bör fortlöpa. Uppdraget anses inte slutfört utan finns med i nästa års 
verksamhetsplan för att THS ska fortsätta jobba vidare med uppdraget.  

1.5.3 Integrera de skolspecifika doktorandråden i THS Utbildning samt skapa och 
stabilisera doktorandråd på varje enskild skola. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört och togs vidare till nästa års verksamhetsplan men där 
uppdraget utvecklades till att fokusera på den centrala representationen i 
forskarstuderandefrågor vid KTH.  

1.6 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att genomföra sina studier 
på utsatt tid 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

1.6.1 Utvärdera den programspecifika och centrala studievägledningen samt kartlägga 
studenters önskemål på densamma. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört utan togs vidare till nästa års verksamhetsplan.  

1.7 KTH:s studenter har möjlighet till relevanta internationella utbyten 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

1.7.1 Driva igenom att studenter antagna till utbytesstudier ska ha rätt till relevanta 
språkstudier vid KTH. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört utan togs vidare till nästa års verksamhetsplan. Uppdraget 
lades dock i verksamhetsplanens andrahands sortering på grund av KTHs inställning till 300 hp 
gränsen.  

 

 
2. FRAMTID 

Alla studenter är medvetna om sin unika kompetens och sina karriärmöjligheter. 

2.1 KTH:s utbildningar har tydlig arbetslivsanknytning 

 Inga uppdrag kopplade till detta mål. 

2.2 KTH:s studenter är medvetna om vilka forum som erbjuds för att 
forma sin framtid och utnyttjar dem 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 
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2.2.1 Involvera THS Lokalt och KTH i, och genomföra, en utredning kring hur 
forskarutbildning och offentlig sektor på bästa sätt kan visas upp som en möjlig och 
attraktiv karriärväg. 

 Kårstyrelsens kommentar: Under året gjordes en undersökning hur KTH jobbar med 
forskarutbildning (FA-enheten) samt tagit kontakt med arbetsgivarverket för att undersöka 
hur de framhäver den offentliga sektorn som potentiell arbetsgivare för ingenjörer. 
Diskussionspass har även utförts med Näringslivsrådet om hur en bäst visar upp de 
offentliga sektorn och forskarutbildningen. Frågan känns fortfarande aktuell inför nästa år 
men främst kring ett löpande uppföljningsarbete. Uppdraget anses därför som slutfört.  

2.3 THS näringslivsverksamhet håller hög kvalitet och utvecklas ständigt 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

2.3.1 Genom Näringslivsrådet, verka för att underlätta och öka antalet 
organisationsöverskridande karriärsamarbeten, inom THS Centralt och Lokalt. 

 Kårstyrelsens kommentar: Har tillsammans med Näringslivsrådet haft diskussioner kring hur 
THS centralt och lokalt kan främja sektionsöverskridande samarbeten. Mycket av 
problematiken kretsar kring logistiska frågeställningar som resulterade i att THS Centralt 
började titta på en gemensam IT-struktur. Uppdraget anses slutfört, dock med noteringen att 
uppföljning kommer i ett annat uppdrag för verksamhetsplanen 15/16.   

2.3.2 Kommunicera och implementera standarder och prismodeller för återkommande 
evenemang inom THS Centralt och THS Lokalt. 

 Kårstyrelsens kommentar: Underlag samlades in från olika parter för att kunna sammanställa ett 
underlag för återkommande event på THS centralt. Detta dokument har sedan används som 
hjälp för att underlätta informationsspridning till THS lokalt, då event ska anordnas i 
Nymble. Näringslivsrådet (NR) har även lyft frågan kring standarder och prismodeller för 
alla sektionsmässor och näringslivsevent på THS lokalt. NR sammanställde sedan ett 
måldokument där dessa prismodeller finns beskrivna. Näringslivsansvariga på sektionerna 
har tagit del av det här måldokumentet och det ansågs upp till sektionerna att implementera 
prismodellerna om de fann behov av dem. Uppdraget anses slutfört för verksamhetsplanen, 
och arbetet med att kommunicera ut det kommer nu att flyttas till det löpande arbetet. 

2.4 THS erbjuder KTH:s studenter verktyg och kompetensutveckling som 
rustar dem inför arbetslivet 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

2.4.1 Kartlägg den kompetensutveckling kår- och sektionsaktiva tillgodogör sig genom 
olika typer av engagemang, i syfte att kunna visa upp och förtydliga olika 
engagemangsformer inom THS. 
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 Kårstyrelsens kommentar: En enkät skapades under året med syfte att skicka ut till alla kår- och 
sektionsaktiva. Enkäten ska skickas ut under hösten 2015 och sammanställas under 
verksamhetsåret 15/16. Uppdraget anses därför vara slutfört med noteringen att ett 
uppföljningsarbete som kommer pågå under 15/16. 

2.4.2 Genom samarbete med KTH Karriär och ARC påverka och möjliggöra ett 
standardutbud av färdighetsfokuserade aktiviteter som kan vara årligen 
återkommande. 

 Kårstyrelsens kommentar: Ett samarbete startades upp genom att Näringslivschefen satt med i 
KTH ARCs måndagsmöten. ARCs olika seminarium marknadsfördes sedan med hjälp av 
näringslivschefen och Osqledaren genom att få en artikel i Osqledaren. KTH ARC höll 
sedan ett flertal seminarium i Nymble där de fick en ökad exponering mot studenterna och 
en större anslutningsgrad till seminariumen. De kommer därför att fortsätta ha många av sina 
seminarium i Nymble. Uppdraget anses vara slutfört.  

 

 
3. STUDIESOCIAL VARDAG 

Alla studenter har en problemfri vardag . 

3.1 KTH:s studenter har god kännedom om en god psykisk och fysisk 
hälsa, samt vet var de ska vända sig för att få hjälp och stöd 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

3.1.1 Tillsammans med KTH genomföra konkreta satsningar på studiesocial hälsa hos 
KTH:s studenter utifrån den studiesociala kartläggning som KTH genomfört. 

 Kårstyrelsens kommentar: Ett framtida samarbete mellan THS, Studenthälsan och Avdelningen 
för studentservice (AFS) påbörjades under året. Resultatet av många diskussioner var att 
föreläsningar kring studenthälsa och hur studenter själva kan arbeta proaktivt ska hållas i 
Nymble, förslagsvis 4 ggr/termin. Studenthälsan var även med under THS Hälsoveckan där de 
blev exponerade i samband med att de häll 2 föreläsningar kring mindfullnessövningar. 
Uppdraget anses vara slutfört.  

3.2 KTH:s och THS lokaler möter studenternas dagliga behov och 
stimulerar studenternas inlärning 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

3.2.1 Utifrån lokalbokningshistorik analysera hur THS lokaler används med syfte att 
maximera resursutnyttjandet av lokalerna. 
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 Kårstyrelsens kommentar: Data från lokalbokningssystemet sammanställdes och kunde analyseras. 
En konkret plan har dock inte sammanställts kring eventuella förändringar och vad nästa steg 
bör vara. Uppdraget anses vara delvis slutfört och implementeringsarbetet utifrån 
sammanställningen ska utföras under nästa år. Dock togs uppdraget inte vidare på grund av att 
försöka hålla nästa års verksamhetsplan mindre överdimensionerad.  

3.2.2 På lokal nivå utreda skyddsombudsrutinerna samt utveckla verktyg för att underlätta 
och standardisera arbetet. 

 Kårstyrelsens kommentar: En skyddsombudsutbildning genomfördes och en diskussion kring vad 
ett skyddsombud är och bör göra fördes. På grund av hög arbetsbelastning för kårledningen 
ska en diskussion föras kring vem som ska fortsätta arbetet med skyddsombuden. Uppdraget 
utvecklades till ett nytt som sedan togs vidare till nästa års verksamhetsplan. 

3.2.3 Utreda vad som är THS definition av en god studieplats och lägga till denna i THS 
Åsiktsdokument. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört utan togs vidare till nästa års verksamhetsplan. Uppdraget 
hamnade dock i verksamhetsplanens andrahands sortering för att inte få en överdimensionerad 
verksamhetsplan nästa år.  

3.3 Kurslitteratur och -material på KTH är lättillgänglig och 
konkurrenskraftigt prissatt 

 Inga uppdrag kopplade till detta mål. 

3.4 KTH:s studenter har råd och möjlighet att bo och studera i 
Stockholmsregionen 

 Inga uppdrag kopplade till detta mål. 

 

 
4. STUDIESOCIAL FRITID 

Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. 

4.1 Studerande vid KTH:s campus har bred möjlighet till 
idrottsengagemang 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

4.1.1 Utveckla och starkare etablera befintliga delar av THS organiserade idrottsverksamhet  
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 Kårstyrelsens kommentar: THS United Sport Association (USA) har under året utvecklats till en 
driven och självgående grupp. Ett flertal THS Mästerskap och en resa till Romme har 
genomförts och USA marknadsfördes även under Kårens dag. Uppdraget anses vara slutfört.  

4.1.2 Utöka antalet möjligheter till spontanidrott 

 Kårstyrelsens kommentar: Ett examensarbete framarbetades under hösten där uppgiften var att 
förbättra möjligheten till spontanidrott på campus. Arbetet fortsattes sedan genom samtal med 
Idrottsförvaltningen kring ute-gym vid Ugglan. Samtal fördes även med Stockholmstad och 
Djurgårdsförvaltningen för ute-gym på campus. THS har lyft frågan och fortsätter att påverka. 
Uppdraget anses vara slutfört.  

4.2 Alla studenter får ett välkomnande bemötande till KTH 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

4.2.1 Genom THS mottagningsråd utvärdera den utbildningsplan som togs fram under 
13/14 för att kvalitetssäkra mottagningen. 

 Kårstyrelsens kommentar: Hade under året diskussioner i mottagningsrådet kring den här frågan. 
Avslutning och utvärderingsmöten fördes även med varje sektion. Uppdraget anses vara 
slutfört.  

4.2.2 Genom THS råd, arbeta för att på lokal nivå bredda den verksamhet som sker inom 
ramarna för mottagningen, t.ex. öppna för mer alkoholfria evenemang och 
företagsrelaterad verksamhet. 

 Kårstyrelsens kommentar: Samarbeten med organisationerna IQ och Friends genererade 
diskussioner kring alkoholkultur och hur en välkomnar nya studenter så inkluderande som 
möjligt. Ett mottagningsråd hölls även tillsammans med JML-rådet där en check-lista skapades 
för att kunna skapa aktiviteter som är inkluderande för alla. Uppdraget anses vara slutfört.  

4.3 KTH:s campus har en levande och ansvarsfull festkultur och 
festverksamhet med studenten i fokus 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

4.3.1 Med utgångspunkt i THS medlemsundersökning utreda hur medlemmar uppfattar 
fest- och pubverksamheten i stort. 
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 Kårstyrelsens kommentar: Genom THS medlemsundersökning frågade vi medlemmarna om deras 
uppfattning om fest- och pubverksamheten. Utifrån medlemsundersökningen har konceptet 
Klubb Nymble sedan utvecklats till att ha tydligare teman, och statistik har förts på hur många 
medlemmar kontra externa som besöker evenemangen. Under året har även Pubrådet 
diskuterat THS centrala och lokala evenemangsverksamhet för att lyfta frågan kring hur den 
uppfattas för att utveckla den åt den riktning som är attraktivt för våra medlemmar. Utifrån 
statistiken kan vi se att andelen och antalet medlemmar har ökat under året, vilket indikerar att 
fest- och pubverksamheter utvecklas åt det håll som våra medlemmar vill att den ska. 
Uppdraget anses vara slutfört.  

4.3.2 Utreda programgruppens struktur och roll inom THS med syfte att förbättra 
evenemangsverksamheten. 

 Kårstyrelsens kommentar: Frågan har lyfts och diskuterats under flera av programgruppens 
måndagsmöten där diskussionen resulterade i en större sammanhållning i programgruppen. 
Platoon DJ’s beslutade sig för att bli en kårförening men kommer fortsätta att vara en del av 
programgruppen. Uppdraget har utvecklats till ett nytt uppdrag till nästa års verksamhetsplan 
med fortsatt fokus på verksamhetsutveckling.    

4.4 THS erbjuder ett utvecklande och balanserat engagemang 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

4.4.1 Standardisera vilka utbildningar THS bör erbjuda sina engagerade. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört utan togs med till nästa års verksamhetsplan i sin helhet.  

4.4.2 Skapa verktyg för att förbättra och underlätta för överlämning på lokal nivå. 

 Kårstyrelsens kommentar: Diskussionen lyftes i THS olika råd och jobbas nu kontinuerligt med. 
Uppdraget anses vara slutfört.  

 

 
5. FUNDAMENT 

THS verksamhet vilar på en stark organisation. 

5.1 Alla KTH:s studenter vet vad THS är och gör 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.1.1 Utreda hur den kommunikativa funktionen ska se ut inom THS med syfte att 
förtydliga ansvar- och arbetsfördelning. 
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 Kårstyrelsens kommentar: En utredning genomfördes av THS Kommunikationschef i dialog 
med kårpresidiet samt kårstyrelsen. Detta arbete fortsattes sedan av kommunikationschefen 
genom att göra en kartläggning och undersökning av den kommunikativa funktionen i 
dagsläget. En planering av en optimerad kommunikationsfunktion utfördes som sedan 
implementerades under överlämning i juni. Uppdraget anses vara slutfört.  

5.1.2 Utarbeta en kommunikationsstrategi för THS som innefattar hur alla verksamheter 
ska samlas under THS varumärke och därmed ha THS som tydlig avsändare. 

 Kårstyrelsens kommentar: Under året ägnades mycket tid åt problemformuleringen och en 
utredning kring vad THS ville få ut av det här uppdraget. Uppdraget ansågs vara mycket 
omfattande och vi landade i att omformulera uppdraget till nästa års verksamhetsplan.  

5.1.3 Standardisera riktlinjer för hur THS ska kommunicera tillgängligt. 

 Kårstyrelsens kommentar: En utvärdering och kartläggning kring dåvarande rutiner 
genomfördes för att kunna utveckla nödvändiga förändringar. En kommunikation-
workshop genomfördes med kårledningen för optimera THS kommunikation. Den här 
genomfördes även under överlämningen för att kunskapen inte skulle tappas till nästa år. 
Ett internrutindokument skapades som skickades på remiss till kårledningen som sedan 
sammanställdes. De nya rutinerna implementerades sedan under överlämningen, både post-
specifikt till den nya kommunikationschefen och även till resten av kårledningen. Uppdraget 
anses vara delvis slutfört och arbetet framöver kommer att bestå i att utvärdera och följa 
upp riktlinjerna samt att implementera riktlinjerna genom hela THS organisation. 

5.2 THS är en enad studentkår 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.2.1 Ta fram en handlingsplan och påbörja arbetet med att integrera Fria sektionens 
medlemmar i andra delar av THS Lokalts verksamhet. 

 Kårstyrelsens kommentar: Internationella koordinatorer har sammanställt utbytesstudenters 
programkoder och därmed är det möjlig att inkludera dem i medlemssystemet.  
Mottagningen jobbar i riktningen att öka antalet event på sektionerna där internationella 
studenter är välkomna. I höstens internationella mottagning har ett buddysystem införts. 
Uppdraget anses därför vara slutfört.  

5.3 THS har en solid, tydlig och effektiv organisation 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.3.1 Utreda kårfullmäktiges storlek, mandatfördelning och valkretsar. 

 Kårstyrelsens kommentar: En utredningsgrupp tillsattes av Kårfullmäktige som under hösten 
2014 släppte en rapport med vad de kommit fram till. Uppdraget anses vara slutfört.  

5.3.2 Implementera och utvärdera THS Centralts nya Ledningsgruppsstruktur. 
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 Kårstyrelsens kommentar: Detta har gjorts löpande under året i form av enhetsmöten och under 
avstämningsmöten. Uppdraget anses vara slutfört.  

5.3.3 Utvärdera och ta fram en handlingsplan för den fasta personalens roller på THS 
Centralt. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört utan togs med till nästa års verksamhetsplan med 
omformuleringen att skapa 5 års strategier för THS centralts verksamheter.  

5.3.4 Skapa en struktur och en mappning av THS styrdokument. 

 Kårstyrelsens kommentar: En karta över THS styrdokument utformades, i syfte att ge en 
översikt och snabb visualisering över våra styrdokument och vilka verksamheter som de 
reglerar samt på vilket sätt.  En liten omformning av hemsidan utfördes också och 
uppdraget anses vara slutfört.  

5.4 THS och KTH drar nytta av och hjälper varandra genom ömsesidigt 
erkännande och tillhörighet 

 Inga uppdrag kopplade till detta mål. 

5.5 Nymble är levande och tillgängligt för THS medlemmar 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.5.1 Utreda Nymble som en funktionshindrande miljö och ta fram en handlingsplan. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört men omformulerades för att uppdraget skulle kunna 
arbetas vidare med i nästa års verksamhetsplan.  

5.6 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart arbetssätt i 
ekonomiska frågor 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.6.1 Ta fram en vision och en långsiktig strategi för arbetet med THS:s bolag med syfte 
att förtydliga bolagens roll. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört men togs vidare i sin helhet till nästa års verksamhetsplan 
för att kunna utföras under nästa år.  

5.6.2 Anta en plan för hur THS Restaurangverksamhet ska följa THS Ekonomipolicy 
inom fem år. 
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 Kårstyrelsens kommentar: Diskussionen lyftes under Kårfullmäktige och en workshop hölls. 
Åsikten som kom fram under workshopen var att vi vill satsa mer på studentnytta och att vi 
vill minska det ekonomiska kravet för att kunna uppnå detta. En plan för hur THS 
Restaurangverksamhet ska följa THS Ekonomipolicy inom fem år ansågs inte längre aktuell 
eftersom Kårfullmäktige inte ansåg att det var rimligt att kunna uppnå den. Uppdraget 
utvecklades därför vidare i ett nytt uppdrag till nästa års verksamhetsplan som lyder; ’För 
THS centralts verksamheter ta fram konkreta femårs-strategier innehållandes struktur och 
ekonomi.’ 

5.7 Alla medlemmar är väl medvetna om THS värdegrund 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.7.1 Utveckla och implementera arbetet med THS värdegrund, samt utvärdera hur de 
tillhörande arbetsprinciperna bör implementeras för att bäst genomsyra THS 
verksamhet. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. 
Uppdraget anses inte vara slutfört utan togs vidare till nästa års verksamhetsplan med 
omformuleringen att organisationen ska genomsyrar av THS värdegrund.  

5.8 Alla KTH:s studenter och alumner känner en tydlig tillhörighet till THS 
och vet vad ett medlemskap innebär 

 Inga uppdrag kopplade till detta mål. 

5.9 KTH och THS värnar om jämlikhet, mångfald och likabehandling 
(JML) bland studenter och anställda samt uppmuntrar till ett 
jämställt samhälle 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.9.1 Ta fram en JML-plan för THS som inkluderar tydliga riktlinjer för hur 
diskrimineringsfall ska hanteras. 

 Kårstyrelsens kommentar: En arbetsgrupp tillsattes i syfte att ta fram en JML-policy. 
Diskussioner om hur en handlingsplan kan se ut fördes och en JML-policy skrev som sedan 
klubbades av kårfullmäktige i våras. Uppdraget anses därför vara slutfört.  

5.9.2 Kartlägga könsfördelningen bland de förtroendevalda inom hela THS och låta detta 
ligga till grund för THS JML-plan. 

 Kårstyrelsens kommentar: Detta uppdrag valdes att bortprioriteras efter en diskussion kring 
huruvida det är relevant för oss eller inte att utföra en kartläggning med fokus på kön. 
Diskussionen mynnade ut i att om en kartläggning ska göras så ska det göras med ett annat 
fokus. Uppdraget utfördes därför inte utan det valdes att tas vidare till nästa års 
verksamhetsplan där fokus ligger på att kartlägga strukturer kring mångfalden bland de 
förtroendevalda inom THS för att kunna identifiera vilka hinder det finns att engagera sig 
inom organisationen.  
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5.10 Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig inom THS 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.10.1 Utreda vilka hinder som finns för individer att engagera sig och delta i THS 
verksamhet. 

 Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget diskuterades och arbetades med under JML-rådet. 
Uppdraget skulle dock behöva utföras i hela organisationen vilket är ett otroligt omfattande 
uppdrag. Detta kunde tyvärr inte genomföras på grund av tidsbrist. Uppdraget anses därför 
enbart  vara delvis slutfört och uppdraget togs vidare till nästa års verksamhetsplan för att 
uppdraget skulle arbetas vidare med.  

5.11 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart förhållningssätt i 
miljöfrågor 

 Uppdrag – THS ska under 14/15: 

5.11.1 Utreda Nymbles avfallshantering samt möjliggöra för en eventuell implementering. 

 Kårstyrelsens kommentar: Ett KEX-jobb arbetade under våren med utredningen och 
presenterade sina resultat i maj. Resultaten har implementerats under hösten 2015 och 
uppdraget anses därför vara slutfört.  

5.11.2 Utreda Nymbles energihantering samt möjliggöra för en eventuell implementering. 

 Kårstyrelsens kommentar: Ett ex-jobb utfördes som arbetade med utredningen. De 
presenterade resultaten följdes sedan upp på under våren och de resultaten som var möjliga 
började att implementeras. Uppdraget anses därför vara slutfört.  

 

 



THS Sektioner 
samt valkretsens mandat i Kårfullmäktige 14/15 (totalt 60 st) 

Arkitektursektionen (A): 2 

Bergssektionen (B): 2 

Sektionen för Civilingenjör & Lärare (CL): 2 

Datasektionen (D): 4 

Doktorandsektionen (Dr): 5 

Elektrosektionen (E): 3 

Fysiksektionen (F): 4 

Fria sektionen (Fria): 3 

Sektionen för industriell ekonomi (I): 3 

Sektionen för Informations- och nanoteknik (IN):  4 

Ingenjörssektionen Haninge (IsH): 2 

Ingenjörssektionen Telge (IsT): 2 

Kemisektionen (K): 3 

Maskinsektionen (M): 5 

Sektionen för Medieteknik (Media): 3 

Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT): 2 

Sektionen för Öppen ingång (OPEN): 2 

Samhällsbyggandssektionen (S): 4 

Flygsektionen (T): 3 

Sektionen för Energi & Miljö (W): 2 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THS Kårföreningar 
Bryggmästeriet 

FM-teknologerna 

Datorföreningen Stacken 

Gaytek 

Högerteknologerna 

Konglig Bergs Spectacle Sellskap 

Kongliga Teknologkören 

KOT 

Kristna Teknologgruppen 

KTH Football CLUB 

KTH Hockey 

KTH SS 

KTH The Royal Blue Amerikansk fotbollsförening 

Kungliga Tekniska Högskolans Fyrverkarsällskap 

Kårspexet 

KNEPP 

Malvina KTH 

Osqstämman 

PromenadorQuestern med baletten Paletten 

Sahaja Yoga 

SEEK 

Teknologer till häst 

THR 

Unga akademiker 

Quarnevalen 
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Organisationsförteckning 
Kårstyrelsen 
Cecilia Molinder  Kårordförande 2014/15 

Lisa Zöllner Wohlfart   Vice Kårordförande 2014/15 

Anna Johansson  Styrelseledamot 2014/15 

Christian Augustinson  Styrelseledamot 2014/15 

Hugi Ásgeirsson  Styrelseledamot 2014/15 

Olle Gynther Zillén  Styrelseledamot 2014/15 

Emilia Wallin   Styrelseledamot 2014/15 

Petter Djupfeldt  Styrelseledamot 2014/15 

Kårledningen och fast personal 
Elin Malmgren  Chef  för Utbildningsinflytande 2014 

Erik Lindström  Chef  för Utbildningsinflytande 2014/15 

Svea Ekelin   Chef  för Utbildningsinflytande 2015 

Emma Grundén  Studiesocialt ansvarig 2014/15 

Nicoline Jakobsson  Studiesocialt och Internationellt ansvarig 2014 

Tove Johansson  Studiesocialt och Internationellt ansvarig 2015 

Robin Odelius  Evenemangschef  2014/15 

Louise Hagesjö  Mottagningssamordnare 2014 

Johanna Söderlund  Mottagningssamordnare 2015 

Hannah Björk  Projektledare THS Armada 2014 

Gustav Frid   Projektledare THS Armada 2015 

Aman Mebrahtu  Näringslivschef  2014/15 

Fredrik Abele   Kommunikationschef  2014/15 

Martin Barksten  Chefredaktör för Osqledaren 2014/15 
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Charlotte Permin-Fager  Kanslichef  

Johan Delerud  Ansvarig Restaurang- och Caféverksamheten 

Sven Alexandersson  Ansvarig Osqvik, Kanslist Kårexpeditionen 

Jenny Eriksson  Kanslist Kårexpeditionen 

Maria Wall   Ekonomiassistent 

Roger Gustavsson  Fastighetsskötare 

Ingrid Iliou   Doktorandombud 

Övriga förtroendevalda 
Talman: Fabian Wahlgren 

Vice Talman: Per-Viktor Bryntesson 

Kårfullmäktiges Sekreterare: Tomas Hiselius 

Inspektor: Mats Engwall 

Auktoriserad revisor: Håkan Fjelner 

Sakrevisorer: Sara Emilsson, Marianne Fjelberg och Emma Fogelström. 

Valgeneral KF-valet: Nina Nilsson 

Valberedning 
Nicoline Jakobsson (K), Simon Koller (T), Anna Larsson (MiT), Elin Malmgren (W), 
Johan Orrenius (F), Beatrice Swensson (K) 

Valnämnd 
Teodor Nilsson (A), Emil Stålnacke (B), Robin Aldenholt (CL), Lovisa Runhem (D), 
Omar Shafqat (Dr), Ludvig Aarflot (E), Alexander Hesseborn (F), Carin Lind (I), Staffan 
Aldenfalk (IN), Adam Jangetun (IsH), Carl Östling (K), Simon Ohlsson (M), Maria 
Bagrami (Media), Anna Larsson (MiT), Simon Koller (OPEN), Fredrik Hilding (S), 
Oskar Hektor (T), Nina Nilsson (W) 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Styrelsens underskrifter 
THS Kårstyrelse under verksamhetsåret 2014/2015 avlägger härmed 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 

________________________________ 

Cecilia Molinder  
Kårordförande 2014/15 

________________________________ 

Lisa Zöllner Wohlfart  
Vice Kårordförande 2014/15 

________________________________ 

Anna Johansson  
Styrelseledamot 2014/15 

________________________________ 

Christian Augustinson  
Styrelseledamot 2014/15 

________________________________ 

Hugi Ásgeirsson  
Styrelseledamot 2014/15 

________________________________ 

Olle Gynther Zillén  
Styrelseledamot 2014/15 

________________________________ 

Emilia Wallin  
Styrelseledamot 2014/15 

________________________________ 

Petter Djupfeldt 
Styrelseledamot 2014/15
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REVISIONSBERÄTTELSE 2014/2015 

THS Sakrevisorer 

Tekniska Högskolans Studentkår 

2016-01-27 

Sid 1(1) 

 

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

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till kårfullmäktige i: Tekniska Högskolans Studentkår 

(Org. nr. 802005 – 1953) 
Sakrevisorerna har granskat verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt styrelsens förvaltning i 
Tekniska Högskolans Studentkår för verksamhets- tillika räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-06-30. 
Årsredovisningen har endast granskats i mindre grad eftersom granskning har skett av auktoriserad revisor. 
Det är styrelsen som har ansvaret för upprättandet av verksamhetsberättelsen, räkenskapshandlingarna, 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Sakrevisorernas ansvar är att uttala sig om verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och förvaltningen på 
grund av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att verksamhetsberättelsen och 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för uppgifter i verksamhetsberättelsen, samt att granska de uppskattningar styrelsen gjort gällande 
verksamhetens resultat och resultatens förhållande till verksamhetsplanen. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Vi har även granskat om styrelsen eller någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid 
med årsredovisningslagen, föreningens stadgar eller kårfullmäktiges beslut. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Verksamhetsberättelsen ger en i huvudsak rättvisande bild av föreningens verksamhet och uppnådda resultat 
i förhållande till verksamhetsplanen. I vissa avseenden har Styrelsen avvikit från den av kårfullmäktige tidigare fastslagna 
verksamhetsplanen, vilket också står att finna i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av 
vilka mål som uppnåtts under året, men brister i några fall att specificera hur eller varför detta anses vara resultatet. Styrelsen 
har i mindre grad inte heller följt de av kårfullmäktige uppsatta riktlinjerna för verksamhetens ekonomiska förvaltning. Ovan 
nämnda punkter anses dock vara av mindre allvarlig natur och har inte skadat organisationen eller påverkat verksamhetens 
långsiktiga utveckling. Styrelsens ledamöter har i övrigt inte handlat i strid mot föreningens stadgar eller 
kårfullmäktiges beslut. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningen. 

Vi tillstyrker att kårfullmäktige fastställer verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 
föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps- och verksamhetsåret. 

Stockholm den 27 januari 2016 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 
 
Marianne Fjelberg   Sara Emilsson   Emma von Witting 

Sakrevisor 2015/2016  Sakrevisor 2015/2016  Sakrevisor 2015/2016 
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PM ÖVER FÖRETAGEN SAKREVISON  

FÖR THS 14/15 
 

Övergripande 
Till kårfullmäktige: 
 
Denna PM syftar till att ge en mer detaljerad redogörelse till kårfullmäktige för hur revisionen gått till och hur vi 
kommit till våra slutsatser. PM:n skiljer sig från själva revisionsberättelsen i och med att denna rapport inte bör 
användas direkt i ert beslut att fastställa verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen samt bevilja styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet. PM:n bör även ses som en rapport över vårt arbete som sakrevisor liksom de rapporter 
styrelsen ger. Slutligen bör den ge er en bedömning om revisionens tillförlitlighet och hur vi försökt arbeta efter god 
revisionssed i Sverige.  
 
PM:n är uppbyggd så att endast avvikelser från det normala eller föreskrivna tas upp. När ingenting står upptaget 
betyder det alltså att styrelsens förfarande varit korrekt.  
 
Granskningen har delats upp i tre huvudområden, vilka alla leder till ett uttalande i revisionsberättelsen. För varje 
uttalande, nedan benämnt mål har vi utformat ett visst antal delmål som sammantaget ska täcka det övergripande målet. 
Alla granskningsuppgifter finns nedtecknade och dessa kan relatera till att bedöma ett eller flera delmål. 
 
I denna PM används följande förkortningar: 
VB Verksamhetsberättelse 
VP Verksamhetsplan 
ÅR Årsredovisning 
KS Kårstyrelsen 
KF Kårfullmäktige 
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Granskning av verksamhetsberättelse 
Mål 

1. Tillse att verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild samt att denna inte innehåller väsentliga felaktigheter 
2. Tillse att verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och dess förvaltningsberättelse 

 

Delmål 
I. Tillse att det finns underlag för utsagor i verksamhetsberättelsen. 

II. Tillse att prognoser, uppskattningar och bedömningar i verksamhetsberättelsen är sakligt grundade samt att 
dessa väl återspeglar faktiska förhållanden. 

III. Tillse att inget väsentligt utelämnats från verksamhetsberättelsen. 
IV. Tillse att åtgärdsförslag finns för ej slutförda verksamhetsuppdrag i verksamhetsberättelsen. 
V. Tillse att inga avvikelser finns mellan verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. 

 

Granskningsuppgifter 
a. Jämföra VB med rapporter, andra underlag och se till att dessa överensstämmer 
b. Granska ett urval av påståenden i VB och kontrollera att det finns underlag för detta. 
c. Granska ett urval av övriga underlag som är väsentliga och tillse att dessa är representerade. 
d. Granska ett urval av uppskattningar och bedömningar som styrelsen gjort vid upprättandet av VB och tillse 

att dessa är sakligt grundade och försiktiga. 
e. Granska ej slutförda verksamhetsuppdrag i verksamhetsberättelsen och se till åtgärdsförslag finns för dessa.  
f. Granska viktigare uppgifter i ÅR och tillse att inget emotsägande finns i VB. 

 

Avvikelser och bedömning av dessa 
Några mindre brister i verksamhetsberättelsen har hittats. Verksamhetsberättelsen bedömdes trots detta inte 
innehålla några felaktigheter. 
 
 ”5.6.2 Anta en plan för hur THS Restaurangverksamhet ska följa THS Ekonomipolicy inom fem år. 
Kårstyrelsens kommentar: Diskussionen lyftes under Kårfullmäktige och en workshop hölls. Åsikten som kom fram 
under workshopen var att vi vill satsa mer på studentnytta och att vi vill minska det ekonomiska kravet för att kunna 
uppnå detta. En plan för hur THS Restaurangverksamhet ska följa THS Ekonomipolicy inom fem år ansågs inte 
längre aktuell eftersom Kårfullmäktige inte ansåg att det var rimligt att kunna uppnå den. Uppdraget utvecklades 
därför vidare i ett nytt uppdrag till nästa års verksamhetsplan som lyder; ’För THS centralts verksamheter ta fram 
konkreta femårs-strategier innehållandes struktur och ekonomi.” 
Revisorernas kommentar: Det kan vara generöst att anse uppdraget som slutfört om ingen plan har antagits. Att 
konstatera att det inte är rimligt att uppfylla THS Ekonomipolicy bör följas av en specifik åtgärd. Detta kan till 
exempel vara revision av sagda policy alternativt en revision av uppdraget för att istället anta en plan att nå ett 
bestämt delmål inom fem år. KS skriver istället att uppdraget utvecklats vidare i ett nytt uppdrag i nästa års VP. Det 
bör noteras att denna omskrivning innebär ett bredare fokus för uppdraget och att risk finns för att årets uppdrag ej 
kommer att innefattas i detta.  
 
“1.7.1 Driva igenom att studenter antagna till utbytesstudier ska ha rätt till relevanta språkstudier vid KTH. 
Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. Uppdraget anses inte vara 
slutfört utan togs vidare till nästa års verksamhetsplan. Uppdraget lades dock i verksamhetsplanens andrahands 
sortering på grund av KTHs inställning till 300 hp gränsen.  
“3.2.3 Utreda vad som är THS definition av en god studieplats och lägga till denna i THS Åsiktsdokument 
Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. Uppdraget anses inte vara 
slutfört utan togs vidare till nästa års verksamhetsplan. Uppdraget hamnade dock i verksamhetsplanens andrahands 
sortering för att inte få en överdimensionerad verksamhetsplan nästa år.  
Revisorernas kommentar: 1.7.1 och 3.2.3 är inte inkluderat i VP 15/16, trots att det står att arbetet togs vidare till nästa 
års verksamhetsplan. KS nämner att uppdragen hamnat i en andrahandssortering som får antas omfattas av bristande 
kontroll och uppföljning jämfört med den officiella VP15/16. Att arbeta med inofficiella dokument kan också anses 
problematiskt avseende verksamhetens transparens gentemot medlemmarna.  

 

(IV, e) 

(IV, e) 
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“4.3.2 Utreda programgruppens struktur och roll inom THS med syfte att förbättra 
evenemangsverksamheten 
Kårstyrelsens kommentar: Frågan har lyfts och diskuterats under flera av programgruppens måndagsmöten där 
diskussionen resulterade i en större sammanhållning i programgruppen. Platoon DJ’s beslutade sig för att bli en 
kårförening men kommer fortsätta att vara en del av programgruppen. Uppdraget har utvecklats till ett nytt uppdrag 
till nästa års verksamhetsplan med fortsatt fokus på verksamhetsutveckling.   
Revisorernas kommentar: Uppdraget i nästa års verksamhetsplan lyder ”Utifrån ekonomipolicyn tillsammans med THS 
centrala eventverksamheter ta fram en handlingsplan för verksamhetsutveckling”. Det bör noteras att denna 
omskrivning innebär ett förflyttat fokus för uppdraget, från Programgruppens roll och struktur till 
eventverksamhetens verksamhetsutveckling.  

“5.3.3 Utvärdera och ta fram en handlingsplan för den fasta personalens roller på THS Centralt 
Kårstyrelsens kommentar: Uppdraget prioriterades ned på grund av hög arbetsbelastning. Uppdraget anses inte vara 
slutfört utan togs med till nästa års verksamhetsplan med omformuleringen att skapa 5 års strategier för THS 
centralts verksamheter. 
Revisorernas kommentar: Uppdraget i nästa års verksamhetsplan lyder ”För THS Centralts verksamheter ta fram 
konkreta femårsstrategier innehållandes struktur och ekonomi”. Det bör noteras att denna omskrivning innebär ett 
förflyttat fokus för uppdraget, samt att det kan bli svårare, med den nya formuleringen, att specifikt följa upp arbetet 
med den fasta personalens roller. 

“5.9.2 Kartlägga könsfördelningen bland de förtroendevalda inom hela THS och låta detta ligga till grund 
för THS JML-plan. 
Kårstyrelsens kommentar: Detta uppdrag valdes att bortprioriteras efter en diskussion kring huruvida det är relevant för 
oss eller inte att utföra en kartläggning med fokus på kön. Diskussionen mynnade ut i att om en kartläggning ska 
göras så ska det göras med ett annat fokus. Uppdraget utfördes därför inte utan det valdes att tas vidare till nästa års 
verksamhetsplan där fokus ligger på att kartlägga strukturer kring mångfalden bland de förtroendevalda inom THS 
för att kunna identifiera vilka hinder det finns att engagera sig inom organisationen. 
Revisorernas kommentar: Uppdraget i nästa års verksamhetsplan lyder ”Kartlägga strukturen kring mångfalden bland de 
förtroendevalda inom hela THS för att i framtiden kunna identifiera vilka hinder det finns att engagera sig inom 
organisationen”. Det bör noteras att denna omskrivning innebär ett förflyttat fokus för uppdraget, från 
könsfördelning till mångfald. Uppdraget är heller inte längre fokuserat kring att ligga till grund för THS JML-plan. 

Bedömning 
• Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild och innehåller inga väsentliga felaktigheter 

• Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och dess förvaltningsberättelse. 

(IV, e) 

(IV, e) 

(IV, e) 
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Kompletterande granskning av årsredovisningen och 

bokföringen 
 

Mål 
1. Tillse att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, att denna ger en rättvisande bild 

och att denna inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
2. Tillse att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 

Delmål 
I. Tillse att principer vid upprättandet av ÅR samt betydelsefulla uppskattningar skett in enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. 
II. Tillse att förvaltningsberättelsens bild över föreningens ekonomiska läge överensstämmer med övriga ÅR. 

 

Granskningsuppgifter 
a. Granska någon redovisningsprincip och tillse att denna är förenlig med god redovisningssed i Sverige. 
b. Granska ett mindre antal viktigare uppskattningar som styrelsen gjort vid upprättande av ÅR. 
c. Granska den övergripande bild ÅR ger och jämföra denna med förvaltningsberättelse och göra bedömning 

om hållbarheten i styrelsens förslag till resultatdisposition. 

 

Avvikelser och bedömning av dessa 
Inga nämnvärda avvikelser har hittats i årsredovisningens upprättande i förhållande till årsredovisningslagen, och då 
redovisningen är granskad och godkänd av auktoriserade revisorerna kan denna aspekt avses avhandlad. I 
förvaltningsberättelsen har ett antal uttalanden noterats som inte till fullo förklarats eller motiverats. 
Årsredovisningen anses trots detta inte avvika från årsredovisningslagen eller innehålla några direkta felaktigheter. 
 
(ÅR, s.2) ”Under året avgick THS Kårordförande den 6 oktober och vice ordförande gick in som ställföreträdare 
fram till den 28 november då en ny ordförande kunde väljas.” 
 
(KSm 17, 7.1) ”(…) på grund av den extra arbetsbelastningen och arbetet Anna lade ner under hösten vill THS visa 
sin uppskattning genom att ge en ekonomisk ersättning i form av att betala ut hela [universitetsstyrelse-]arvodet (…) 
om 28 000 kr.” 
(KSm 17, 7.2) ”I början av oktober entledigade sig THS Kårordförande, och THS Vice Kårordförande Cecilia 
Molinder blev då tillförordnad Kårordförande fram till och med 27 november. Detta medförde en markant ökad 
arbetsbelastning och väldigt många övertidstimmar. (…) Cecilia Molinder ska få OB-ersättning motsvarande en 
månads heltidsarvodering.” 
 
Revisorernas kommentar: I ÅR framgår att Kårordförande avgått, samt att Vice ordförande gick in som ställföreträdare. 
Man redogör dock ej för de beslut som tagits gällande ekonomisk ersättning och utökad arvodering, och dessa 
protokoll går ej heller att finna på THS hemsida utan enbart i utskrivet format. 
 
(ÅR, s.2) ”THS heltidsarvoderade i THS Kårledning ökade från 12 till 13 stycken och tjänsten för Doktorandombud 
ökade från 50% till 80%” 
 
Revisorernas kommentar: I ÅR framgår att man ökat antalet heltidsarvoderade samt Doktorandombudets tjänst, men 
detta motiveras ej genom exempelvis KF-beslut gällande arvoderingar eller annan bakomliggande orsak. 
 

Bedömning 
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, ger en rättvisande bild och att innehåller 

inga väsentliga felaktigheter. 

 Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
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Granskning av styrelsens förvaltning 
 

Mål 
1. Tillse att styrelsens ledamöter inte handlat i strid mot lag, föreningens stadga eller kårfullmäktiges övriga 

beslut. 
2. Möjliggöra uppfattning om någons styrelseledamot är ersättningsskyldig gentemot föreningen. 

 

Delmål 
I. Tillse att styrelsen haft metoder för uppföljning och styrning av föreningens verksamhet. 

II. Tillse att styrelsen vidtagit åtgärder för implementeringen av verksamhetsplanen. 
III. Tillse att styrelsen inte överskridit sina befogenheter gentemot budget samt följt upp det ekonomiska läget 

samt arbetat för att budget ska kunna följas. 
IV. Tillse att styrelsen i sitt arbete följt de krav som stadga och övriga beslut anger gällande formalia. 
V. Tillse att styrelsen fattat de beslut och vidtagit de åtgärder som stadgar och övriga beslut kräver. 

VI. Tillse att styrelsens beslut inte stridit mot föreningens stadgar, kårfullmäktiges beslut eller att styrelsen 
överskridit sina befogenheter i sina beslut. 

 

Granskningsuppgifter 
a. Granska styrelsens protokoll, handlingar samt övriga arbetsmaterial och se till att dessa är i god ordning. 
b. Granska styrelsens beslut för att implementera verksamhetsplanen samt dess uppföljning av hur den 

uppnåtts. 
c. Granska styrelsens uppföljning av den löpande verksamheten. 
d. Granska styrelsens ekonomiska beslut samt budgetuppföljning. 
e. Granska styrelsens metoder för att följa upp sina beslut. 
f. Granska att alla krävda beslut faktiskt fattats och styrelsen fullföljt av kårfullmäktige fattade beslut samt berett 

de beslut till kårfullmäktige de ska bereda. 
g. Genomföra en fördjupad granskning av viktigare beslut samt konsekvenser för föreningen. 

 

Avvikelser och bedömning av dessa 
Revisorernas kommentar: Kårledningens skriftliga rapportering till Kårstyrelsen saknar en gemensam och enhetlig 
struktur. Detta leder till att arbetet med vissa uppdrag i Verksamhetsplanen redogörs för på ett bättre sätt än andra.  
 
(VB, s. 23) ”THS restaurangverksamhet fortsätter att växa och öka i omsättning och omsatte under 
verksamhetsåret ca 12 miljoner kronor med ett redovisat resultat på 1,2 miljoner kronor. 
Det goda resultatet har förutom hårt arbete uppnåtts genom effektivisering av 
verksamheten, populära koncept så som frukostbuffé och bistro men också genom att 
många externa parter vänder sig till THS för catering.” 
(THS Ekonomipolicy, s. 3) ” Nedanstående ställningstaganden är baserade på det fullkostnadsmässiga resultatet. 
… 
Dessa verksamheter anses ha förutsättningar att inbringa tillräckliga intäkter för att bära sina kostnader. Det anses 
heller inte försvarbart att dessa verksamheter bekostas av andra intäktskällor. 
Dessa verksamheter inkluderar; 
• THS Restaurangverksamhet 
…” 
Revisorernas kommentar: Det bör noteras att det redovisade resultatet på 1,2 miljoner kronor som nämns i 
Verksamhetsberättelsen ej är att likställa med det fullkostnadsmässiga resultatet. Det inkluderar alltså inte 
administrativa omkostnader samt kostnader för nyttjande av THS lokaler. Med detta i beaktande följer resultatet för 
THS restaurangverksamhet ej den ekonomipolicy som är uppsatt av KF. Detta är inte förvånande då situationen 
varit liknande tidigare år, dock saknas en redogörelse från KS angående på vilket sätt de agerat för att arbeta i rätt 
riktning. 

 

Bedömning 

(I, a, b) 

(I, II, IV, 

V, VI, b, 

c, d, f, g) 
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 Ingen styrelseledamot har handlat i strid mot lag eller föreningens stadga. De beslut som stridit mot 
kårfullmäktiges övriga beslut är inte av sådant slag att vi kan ifrågasätta att tillstyrka ansvarsfrihet för någon 
ledamot. 

 Ingen styrelseledamot kan anses vara skadeståndsskyldig gentemot föreningen. 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 26 januari 2016 
 

Sakrevisorer 2015/2016

 

________________________ ________________________  ________________________ 

Sara Emilsson  Marianne Fjelberg Emma von Witting  
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VERKSAMHETSPROGNOS 2015/16 

Detta är en verksamhetprognos för THS Verksamhetsplan 15/16.  

Avklarat/ Positivt 

Utbildning:  
Anonyma tentor har lyfts på utbildningsutskottet och det arbetar intensivt på KTH hur detta ska kunna 
genomföras. Struktur och förslag på utbildningsbevakning för THS lokalt har löpt på fortare än förväntat 
och ska bara itereras i utbildningsråd, kårstyrelse och studienämnderna.  
 

Fundament: 
Kartläggningen av mångfalden bland de förtroendevalda på THS är i slutfasen och rapporten håller på att 
sammanställas. 
 

 I fas 

Utbildning:  
Strukturen för masterbevakningen har utretts och rapporten är i slutfasen, under våren kommer fokus att 
ligga på att implementera och förankra arbetet med de programansvariga på KTH. Åsikterna kring KTH:s 
studievägledning och vad ska den ska erbjuda fortlöper enligt planering och förväntas vara klar till i slutet 
på april. Handlingsplanen för JML-arbetet är färdig och framtagen av JML-rådet, nästa steg är att rekrytera 
arbetsgruppen och implementera handlingsplanen. 

Framtid:  
Framtidsenheten har 6 punkter i verksamhetsplanen som ej är avklarade men som förväntas bli klara under 
verksamhetsåret. Verksamhetspucken kring arbetslivsanknytning har framtidsenheten sammanställt tidigare 
material och hämtar in ännu mer material i enkät som skickats ut. Dialog med doktorandsektionen kring 
VP-pucken om att synliggöra karriärsvägar till  KTH och forskning. Fördelningen av intäkterna för 
gemensamma arbetslivsprojekt där en modell är på pilotstadiet. En lathund är under uppbyggnad för 
gemensamma arbetslivsprojekt. En IT-struktur har tagits fram och diskussioner kring hur detta ska kunna 
implementeras i verksamheten. Enkät för att kartlägga kompetensutveckling som aktiva tillgodosett sig är 
klar, kommer skickas ut snart.  

Studiesocial fritid:  
Ett mer strategiskt arbete med mottagningar och deras utvecklingar har skett under hösten där 
mottagningarna har jobbat med mottagningssamordnaren. Detta har sedan fortsatts diskuterats med KTH 
för att säkerställa att ettan ska känna sig ännu mer inkluderad. För att öka antalet mottagningsaktiviteter på 
avancerad nivå så har material börjat samlats in för att få en helhetsbild och skapa en vision. Teambuilding 
med övriga ESN organisationer i Stockholm har skett och diskussioner inom THS centralt förs över hur 
detta kommer tas framåt. Väntar på möte med KTH om gemensam serveringskrets för att kunna ta vidare 
till tillståndsmyndigheten.  

Studiesocial vardag 
Diskussion med KTH angående arbetsrutin för studerandeskyddsombud har startat och fortlöper som 
planerat.  
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Fundament: 
Kartläggningen av THS centralts arbetsgrupper löper på enligt planering och planen är att den ska vara klar 
innan sommaren 2016. Visionen och den långsiktiga strategin för THS bolag löper enligt planering. 
Strategin för implementeringen av THS värdegrund har inte startat men ligger i planering. Alumni-event är 
planerat till slutet på vårterminen 2016. Att koppla THS namn mot KTH löper vidare och kontakt med 
hovet har inletts för att se om det är möjligt att få rättigheten att kalla sig kunglig. Fler kontaktytor mot 
ortscampi har diskuterats på kommunikationsrådet.   

 

Varning/ ur fas 

Studiesocial vardag 
Arbetet med att kartlägga och marknadsföra hjälpinstanserna har blivit försenat p.g.a. att KTH har bytt 
studenthälsa. Identifiering av psykiskt och fysisk ohälsa har blivit eftersatt eftersom bland annat SSCOs 
undersökning student i Stockholm inte har publicerat.  

Fundament:  
Halvårsmedlemskaps-pucken ligger efter planering detta för att kårpresidiet har haft en hög 
arbetsbelastning under hösten, dock så tror kårpresidiet att detta kan tas i mål.  

 

Sammanfattning 
I oktober så genomfördes en revidering av verksamhetsplanen som kårfullmäktige godkände, denna 
revidering minskade innehållet i verksamhetsplanen. I överlag så går arbetet med verksamhetsplanen 
framåt. Kårordförande är inte nämndvärt orolig över att verksamhetsplanen i stora drag ska bli klar under 
utsatt tid. Det finns ett par orosmoln kring verksamhetsplanen och det första orosmolnet är att THS 
kårledning i dagsläget saknar en chef för utbildningsinflytande. Hur detta kommer påverka 
verksamhetsplanen är oklart och men målet är att uppfylla målen. Det andra orosmolnet hänger ihop med 
arbetsbelastningen på nuvarande kårledning då den ofta är för hög. Det tredje orosmolnet är att vissa 
verksamhetspuckar påverkas av yttre omständigheter och dessa kan inte THS styra över.  

 

Stockholm 24 januari 2015 

 
_______________ 
Pontus Gard 
Kårodförande 15/16 
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EKONOMIRAPPORT 3 2015/2016 
Ekonomirapport 3 redovisar det ekonomiska läget för Tekniska Högskolans Studentkår verksamhetsår 
15/16 fram till och med 31 december 2015. I denna rapport finns en skriftlig sammaställning av samtliga 
resultatställen, en grafisk sammanställning samt en och resultatrapport från bokföringssystemet Hogia. I 
resultatrapporten finns ackumulerade siffror1 för verksamhetsår 15/16. I den grafiska sammanställningen 
finns även en jämförelse med ekonomirapport 3 14/15. Ekonomirapport 3 är den största 
ekonomirapporten under året. Den innehåller inte bara en halvårsrapport utan även en 
prognos(kvalificerad gissning) över hur utfallet kommer att bli för hela verksamhetsåret. Till 
Kårfullmäktige skickas prognosen för rambudget och till Kårstyrelsen en prognos för varje budgetpost i 
detaljbudgeten. Prognosen har gett tillfälle att kontrollsummera hela budgeten vilket gör att dokumentet 
innehåller en budget utan felsummeringar. 

Det finns det både resultatställen som avviker positivt och resultatställen som avviker negativt från budget. 
Markeringen är baserad på om avvikelsen är signifikant för resultatstället, vilket gör att markeringarnas 
signifikans för THS Ekonomi som helhet beror på resultatställets storlek. Markeringen är dock väldigt 
subjektiv och svår att sätta, därför rekommenderar jag läsare att titta på prognosdokumentet över 
rambudgeten och titta på de exakta siffrorna. 

 Prognos: Helårsresultat enligt budget 

 Prognos: Positiv avvikelse från budget 

 Prognos: Negativ avvikelse från budget 

 

RS 1: Administration 
Revision och kopiering behövs i mindre utsträckning än budgeterat. Prognosen räknar dock med 800 
mindre medlemmar än vad budget säger vilket tynger årsresultatet med -224 tkr. 

RS 2: Kårfullmäktige 
Utbildningar till sektioner har blivit billigare än planerat eller ställts in. Flera teambuildingar för 
Kårfullmäktige har uteblivit. 

RS 3: Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen följer budget väl. En administrativ avgift och kan vara felfakturerad. Hela dispositionsfonden 
på 200 tkr har strukits för att kompensera för andra resultatställen. 

RS 4: Nymble 
Inga 3-åriga inventarier har varit budgeterade för och ombyggnationen fanns inte heller i budget, de 
tillsammans ger en avvikelse på -150 tkr. Det kompenseras av att dra ner på reparationerna på huset. Enligt 
prognosen kommer korttidsuthyrningarna minska med -110 tkr, orsaken behöver utredas. 

RS 5: Restaurangen 
Café Entré har gått lite bättre än budgeterat och THS Café har gått lite sämre, vilket tar ut sig. Tillsammans 

1 Ackumulerat betyder alla siffror som bokförts till ett visst datum. 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 
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följer verksamheterna budgeten. Cateringen var ambitiöst budgeterad med kommer att uppfyllas. Inga 
avvikelser att rapportera. 

RS 6: Osqvik 
Inga avvikelser från budget att rapportera. 

RS 7: Kommunikation 
Inga avvikelser från budget att rapportera. 

RS 8: Evenemangsverksamheten 
Budgeten visade sig vara orealistisk med kvantitéer som THS inte kommer att sälja. Dessutom har 
marginalerna på varje enhet i baren kunnat upprätthållas. Eventuellt ställs också ett artistevent in i vår och 
då går vi miste om en kväll med mycket entréavgifter och barintäkter. 

RS 81: Radionämnden 
Några inköp som varit planerade blir inte av, och därmed blir det en liten vinst på resultatstället. 

RS 10: International 
Inga avvikelser att rapportera. 

RS 11: Armada 
Intäkter har i stort sett kommit in som förväntat. I de fall de inte gjort de har de kompenserats av att 
kostnader på ett effektivt sätt hållits nere. 

RS 13: Osqledaren 
Vår annonsbyrå har inte levererat trots löften och hjälp från THS. Det går inte att kompensera då första 
numret är det som säljer bäst. Tyvärr så var även fösta numret för optimistiskt budgeterat då 
utgångspunkten var förra årets resultat då annonsbyrån glömde ta ut sin provision. Lite kompenseras av att 
det räknades fel på momsen i budgetrevideringen vilket minskar tryckkostnaderna med 40 tkr. 

RS 18: Studentmedverkan 
Under vårterminen så kommer Kårledningen bara ha 2 CFUer istället för 3. Det sparar in pengar på 
arvoden och arbetsgivaravgifter. 

RS 19: Studiesocial verksamhet 
Mottagningen orsakade en del negativa avvikelser. De har nu kompenserats med andra besparingar. 

RS 20: Presidiet 
 Ett avtal mellan THS och en rekryteringsbyrå saknade täckning i budgeten. Kostnaden skulle vara 
utfördelad över olika resultatställen men saknades nästan helt. Den negativa avvikelsen på -68 tkr täcks av 
vissa besparingar på Presidiet, och resten blir den negativa avvikelsen för resultatstället. 

RS 50: Näringsliv 
Näringslivsprojekt, men framförallt Näringslivsevent som t.ex lunchföreläsningar kommer inte att sälja så 
bra som budgeterat. Dessutom har marginalerna på flera projekt och event varit för optimistiskt 
budgeterade. 

RS 51: Students Nobel Night Cap 
Projektet kommer att ha vissa kostnader på våren som egentligen skulle ha lagts på hösten. Det gör ingen 
större skillnad och projektbudgeten kommer fortfarande att hållas. 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 
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Totalt:  
Resultatet för Tekniska Högskolans Studentkår som helhet ligger just nu på cirka 6,0 miljoner kr plus. I 
resultatrapporten som har legat till grund för den här ekonomirapporten har det bokförts att hälften av 
årets kostnadsersättningar och bidrag, dock så är det på RS 1 1,2 miljoner mer än årsbudgeten, varför är i 
skrivande stund inte förklarat. THS har också fått in de flesta medlemsavgifterna och Armadas intäkter, 
men inte haft alla de kostnader som de kommer att gå till under verksamhetsåret. De är sannolikt de största 
anledningarna till varför THS ligger på ett starkt positivt resultat. Utifrån att vi har ett så starkt positivt 
resultat är det inte uppenbart att prognosen är att THS kommer att göra en förlust på -430 tkr. 

För att peka ut enskilda anledningar till den negativa prognosen så är det 5 resultatställen som avviker 
signifikant. RS 1, 4, 8, 13 och 50 saknar alla över 100 tkr för att nå upp till budget. De resultatställena gör 
av olika anledningar prognosen är att vi inte kommer nå upp till resultatet i budget. Vår likviditet klarar ett 
visst negativt resultat i år, men det är ändå inte tanken att THS ska avvika så mycket från budget. Vissa 
åtgärder är redan tagna i form av att Styrelsens dispositionsfond och andra satsningar som nya utbildningar 
är bortskurna i prognosen. Som vice kårordförande vet jag inte i skrivande stund exakt hur situationen ska 
lösas. Det jag vet är att det inte kommer att gå att göra flera nedskärningar på spridda resultatställen för att 
kompensera då det skulle få alldeles för stora konsekvenser för verksamheten. Det enda gångbara är att 
försöka öka intäkter och målet är att det ska ske på de 5 resultatställen som avviker mest. Kårstyrelsen 
kommer även titta på att sänka kostnader på framförallt Kårhuset då det där finns kostnader som kan 
skäras i en signifikans att det ger effekt. THS står långt ifrån en kollaps, men ett så negativt resultat visar på 
att ekonomin inte håller ett hållbart tempo för verksamheten. Därför ska jag fram till Kårfullmäktiges nästa 
sammanträde den 11e februari försöka ta fram en handlingsplan tillsammans med Kårstyrelse och 
Kårledning om hur vi kommer tillrätta med att följa budgeten bättre. 

Stockholm den 22 januari 2016 

 

_______________________ 

Filip Schulze 
THS Vice Kårordförande 15/16 
 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 
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Resultatställe Avvikelsen från budgeAvvikelsen/budgeterad kostnad
50 - Näringsliv 192 820 kr-   -29,9%
13 - Osqledaren 138 435 kr-   -16,3%
6 - Osqvik 32 265 kr-     -10,3%
8 - Event 337 742 kr-   -9,9%
20 - Presidiet 35 500 kr-     -4,40%
1- Centralt 115 521 kr-   -2,5%
4 - Nymble 116 704 kr-   -1,4%
10 International 8 397 kr-       -1,3%
19 -Studiesocialt 7 717 kr-       -0,7%
5 - Restaurangen 15 724 kr-     -0,1%
7 - Kommunikation 7 661 kr       1,5%
11 -Armada 94 028 kr     2,7%
81 - Radionämnden 32 041 kr     5,6%
18 -Studentmedverkan 122 150 kr   13,3%
2 - Kårfullmäktige 67 961 kr     0,8%
3-Styrelsen 188 000 kr   63,6%

499 084 kr-   -1,3%Total avvikelse

Ekonomirapport 3, Verksamhetsår 2014-2015,  Datum 2015-12-31 

Grafisk halvårsprognos  
Kommentarer: 
Listan nedan är baserad på 
Resultatavvikelsen genom 
absolutbeloppet av kostnaden.  
Det gör att verksamheter med stora 
marginaler lätt hamnar längre upp. 
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RESULTATBUDGET

Resultatställe
med exempel på intäkter och kostnader

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Avvikelse 
resultat Kommentarer halvårsprognos

THS Administration
Intäkter: medlemsavgifter, bidrag
Kostnader: personal, THS administration, 
avskrivningar, byggnadsfond Finansiella 
kostnader

THS Kårfullmäktige
Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning.
Finansiella kostnader: Avskrivning Standar

THS Kårstyrelsen
Kostnader: Avsättning styrelsens 
dispositionsfond, div. små kostnader så som 
styrelsemöten och konferens.

THS Kårhus Nymble
Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av 
lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun

Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, 
samt personal. Avskrivningar ombyggnad och 
ventilationssystemet

Restaurangen
Intäkter: försäljning, subvention
Kostnader: Internhyra, Varukostnader, 
personal, avskrivningar köksinventarier

Osqvik
Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag
Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. 
Personalkostnader. Avskrivningar 
toalettombyggnad

Kommunikation
Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: 
webb och kommunikation

Programgruppen
Intäkter: Försäljningsintäkter, entréintäkter, 
sålda tjänster

Kostnader: arrangemangskostnader (bar, 
vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, 
gruppstärkande medel.

RESULTATBUDGET
2015/2016

-       191 574 kr 

-         115 521 kr 

-          191 574 kr 

-       4 483 040 kr -    1 329 740 kr       4 015 649 kr -     2 153 532 kr 

                     - kr -           36 823 kr 

     1 862 117 kr 

-         36 823 kr 

        1 421 374 kr 

                     - kr -            520 722 kr 

      4 835 000 kr -         3 413 626 kr 

-       1 214 219 kr 

-          259 535 kr 

      3 399 300 kr -         4 613 519 kr 

                     - kr -            259 535 kr 

                     - kr -            295 500 kr 

      5 204 960 kr -         8 078 644 kr 

    12 600 000 kr -       12 012 793 kr 

-          295 500 kr 

-       2 873 684 kr 

           587 207 kr 

-            94 893 kr 

-          520 722 kr 

         203 000 kr -            297 893 kr 

-       513 061 kr 

-         337 742 kr 

              7 661 kr 

Budgeten visade sig vara orealistisk med kvantitéer 
som vi inte kommer att säljas. Dessutom har 
marginalerna inte kunnat upprätthållas. Eventuellt 
ställs artistevent i vår in vilket försämrar 
entréavgifterna. Prognos: Negativ avvikelse

          188 000 kr 

-         116 704 kr 

-          513 061 kr 

        459 529 kr 

-           47 265 kr 

-           15 724 kr 

Revision och kopiering har behövts i mindre 
utsträckning är budgeterat. Prognosen räknar med ett 
medlemstapp på 800 mot budget vilket tynger kåren 
med -224 tkr. Prognos: Negativ avvikelse

Utbildningar till sektioner har blivit billigare eller ställts 
in. Flera teambuildningar för Fullmäktige uteblir. 
Prognos: Positiv Avvikelse

Kårstyrelsen följer budget väl. En administrativ avgift 
är oväntad och kan vara felfakturerad. Hela 
dispositionsfonden har strykits för att kompensera för 
andra resultatställen. Prognos: Positiv Avvikelse

3-åriga inventarier och ombyggnationen i Panorama 
fanns inte med i budget och tynger med -150 tkr. Det 
täcks med minskade reparationer. Enligt prognosen 
kommer korttidsuthyrningarna minska med -110 tkr, 
orsaken behöver utredas.  Prognos: Negativ avvikelse

Café Entré har gått bättre än budgeterat och THS 
Café går lite sämre, vilket tar ut sig. Cateringens 
något offensiva budgetering kommer att uppfyllas. 
Prognos: Ingen avvikelse

Intäkter och kostnader i stort sett enligt budget. 
Prognos:Ingen avvikelse

Kostnader och intäkter i stort sett enligt budget. 
Prognos: Ingen avvikelse-         231 976 kr 

      1 914 105 kr -     1 728 661 kr 

-         19 794 kr                      - kr -           19 794 kr 

        721 606 kr       6 847 284 kr -     6 125 678 kr 

-         62 582 kr 

-       231 976 kr 

        185 444 kr 

      3 510 024 kr -     3 050 495 kr 

                     - kr                          - kr 

-         152 832 kr 

        12 630 000 kr -     12 058 517 kr          571 483 kr 

Halvårsutfall
2015-12-31

PROGNOS
2015/2016

          3 153 300 kr 

             203 000 kr -          345 158 kr -       142 158 kr 

          5 193 960 kr -       8 184 348 kr -    2 990 388 kr 

                         - kr 

                         - kr -          107 500 kr -       107 500 kr 

           90 250 kr 

            67 961 kr 

          4 371 260 kr -       3 287 628 kr       1 083 632 kr 



Radionämnden
Intäkter: Uthyrning ljud och ljus
Kostnader: Utrustning och arvoden

Studiesocial och internationell 
verksamhet
Intäkter: Bidrag samt evenemangsintäkter.

Kostnader: Funktionärer, mottagning av 
internationella studenter. Bidrag: BEST

THS Armada
Intäkter: Mässintäkter
Kostnader: Mäss- och eventkostnader. 
katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, 
funktionär, administration, Armadagasque, 
representation

Osqledaren
Intäkter: Annonsförsäljning
Kostnader: Tryck, porto, funktionär, 
administration, representation

Studentmedverkan
Intäkter: Bidrag
Kostnader: Funktionärer, administration, 
studeranderepresentation, utbildning, råd, 
representation

Studiesocial verksamhet
Intäkter: Bidrag

Kostnader: Funktionärer, administration, råd, 
representation 

Presidiet
Intäkter: Arvoden, bidrag
Kostnader: Funktionärer, administration, 
teambuilding, överlämning, representation, 
utbildning, råd

THS Näringsliv
Intäkter: adressetikettförsäljning, 
företagspresentationer, events, ROS-dag

Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, 
kostnader i samband med events och 
företagspresentationer, representation, 
administration

Students Nobel Night Cap
Intäkter: Bidrag, spons, biljettförsäljning
Kostnader: Direkta festkostnader såsom 
byggmaterial, dekor, mat och dryck m.m. 
Arvode PL, PR-kostnader, teambuildning

TOTALT      38 648 160 kr -       38 564 955 kr               83 205 kr      24 826 193 kr -     18 808 761 kr       6 017 432 kr          37 456 047 kr -     37 886 926 kr -        430 879 kr -         514 084 kr 

-           10 100 kr Mindre kostnader kommer tidigare än planerat. 
Projektbudgeten följs. Prognos: Ingen avvikelse                     - kr -            175 706 kr -          175 706 kr                      - kr -           10 072 kr -         10 072 kr                          - kr -          185 806 kr -       185 806 kr 

Vissa avvikelser har skett framförallt under 
Mottagningen. De har kompenserats med 
besparningar. Prognos: Ingen avvikelse

Intäkter har i stort sett kommit in som förväntat och 
kostnader av olika slag har kunnat hållas nere. 
Prognos: Ingen avvikelse

Newsfactory levererade inte anonnsförsäljning trots 
löften från dem och hjälp från THS. Det går inte att 
kompensera då första numret säljer bäst.Prognos: 
Negativ avvikelse

En CFU mindre under vårterminen ger en positiv 
avvikelse. Prognos: Positiv Avvikelse

Mottagningen orsakade en del negativa avvikelser. 
De har kompenserats av andra besparingar. Prognos: 
Ingen avvikelse

Ett avtal med Talent-Eye har inte haft full täckning i 
budgeten. Den debiteras presidiet men täcks bara 
delvis av besparingar. Prognos: Negativ avvikelse

Näringslivsprojekt, men framförallt Näringslivsevent 
såsom lunchföreläsningar kommer inte att sälja som 
budget. Utöver det så var marginalerna inte i rätt 
förhållande. Prognos: Negativ avvikelse

        3 269 754 kr 

-          343 911 kr 

      1 140 000 kr -            632 330 kr 

         568 000 kr -            568 218 kr -                 218 kr 

           507 670 kr 

         418 000 kr -            804 969 kr 

      1 250 000 kr -            643 911 kr 

      6 700 400 kr -         3 430 646 kr 

         503 000 kr -            846 911 kr 

         708 000 kr -            920 934 kr 

      1 118 500 kr -         1 049 098 kr 

           606 089 kr 

-          212 934 kr 

             69 402 kr 

-          386 969 kr 

         532 750 kr -         458 628 kr 

-         395 507 kr          336 001 kr 

         570 335 kr -         287 025 kr 

     3 903 504 kr       6 585 846 kr -     2 682 342 kr 

-         59 506 kr 

-         288 593 kr            87 755 kr -       200 838 kr 

Några planerade inköp blir inte av. Prognos: Positiv 
Avvikelse

-           6 762 kr 

-         138 435 kr 

-         192 820 kr 

-           35 500 kr 

-             7 717 kr 

            94 028 kr 

-             8 397 kr 

            32 041 kr 

          122 150 kr 

-         91 284 kr          209 000 kr -         300 284 kr 

-          676 731 kr          413 269 kr 

          74 122 kr 

             578 000 kr -          546 177 kr            31 823 kr 

             418 000 kr 

          1 090 000 kr 

          1 025 750 kr 

        118 233 kr 

           61 685 kr 

-       422 469 kr 

-          964 065 kr 

-          840 469 kr 

-          645 727 kr          499 273 kr 

          6 636 777 kr -       3 272 995 kr 

         161 000 kr -         167 762 kr 

        283 310 kr           1 145 000 kr 

         326 191 kr -         207 958 kr 

      3 363 782 kr 

             708 000 kr -          798 784 kr 

             303 000 kr -          785 346 kr -       482 346 kr 

-         90 784 kr 



Fyllnadsval och bordlagda val till 1516-KF-4 

Erik Lindström 

THS Talmanspresidium 

1516-KF-5 

2016-02-11 

Sid 1(1) 

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

FYLLNADSVAL PÅ 1516-KF-5 

Varför vi har fyllnadsval 
Ibland avsäger sig en funktionär ett uppdrag eller en post fylls inte på det möte den var tänkt att väljas på. 
Då sägs att posten är vakant, och fyllnadsval lyfts på följande möten till dess att vakansen är fylld. Under 
förra verksamhetsåret fylldes inte alla platserna till THS valnämnd eller THS valberedning.  

Fyllnadsval till THS Valberedning 
THS valberedning är de som bereder alla centrala personval på THS och är väldigt viktiga för att THS ska 
vara en välfungerande organisation i framtiden. Enligt THS reglemente ska valberedningen bestå av fyta till 
sju ledamöter. På 1415-KF-4 fastställdes att THS valberedning 15/16 ska ha sju ledamöter. Därför 
lyfts nu fyllnadsval av de mandat som inte är tillsatta. 

Valda och vakanta mandat i THS Valberedning 
 Aneri Patel 

 Anna Larsson 

 Carl-Anders Carlsson 

 Diana Diez 

 Jonatan Lindgren 

 Vakant 

 Vakant 

Fyllnadsval till THS Valnämnd  
Varje valkrets inom THS (motsvarar varje sektion) ska ha en representant i THS valnämnd som 
administrerar och utför valet i sin valkrets. Flera valkretsar (sektioner) har inte för närvarande ledamöter i 
valnämnden, vilket vore dubbelplusbra inför höstens fyllnadsval till kårfullmäktige. 

Valda och vakanta mandat i THS Valnämnd 
A  Vakant 
B  Vakant 
CL  Carl Lindén 
D  Lovisa Runhem 
Dr  Omar Shafqat 
E  Håkan Persson Gode 
Fria  Vakant 
F  Ryll Åman 
I  Vakant 
IsF Vakant 
IsH  Daniel Labriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IsT  Sebastan Bundajev 
IN  Björn Eklöf 
K  Emma Ingo 
M Vakant 
Media  Maria Bahrami 
MiT  Fabian Lundberg 
Open  Rasmus Antonsson 
S  Fredrik Hilding 
T  Matilda Eriksson 
W  Gabriella Molinder 
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BESLUTSFÖRSLAG OM TIDPUNKT FÖR  

ORDINARIE VAL TILL KÅRFULLMÄKTIGE 

Bakgrund 
Enligt THS styrdokument skulle Kårfullmäktige under 1516-KF-04 fastställt tiden för verksamhetsårets 
ordinarie val till nästa års Kårfullmäktige. Tyvärr föll detta mellan stolarna och frågan lyftes istället för 
diskussion. Talmanspresidiet, Kårstyrelsen och Valgeneral fick i uppdrag att lösa situationen till 
nästkommande möte. 

Tidpunkterna för valet fastställdes med ett kårpresidebesut 1516-KP-00011 till att hållas mellan den fjärde 
och sjuttonde april 2016. Enligt beslutet ska också beslutet fastställas av kårfullmäktige, varpå vi i 
talmanspresidiet lyfter beslutet till prövning. 

Förslag till beslut 

Vi föreslår därför att  

att fastställa tidpunkten för ordinarie val till kårfullmäktige enligt presidiebeslut 1516-KP-00011. 

 

 

THS talmanspresidium 
Genom 
Erik Lindström 
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PRESIDIEBESLUT 1516 

KP0011 Val till kårfullmäktige 2016/17 

Bakgrund 
På KF 4 i december så lyftes att det inte finns en propostion/motion att ta ställning till angående val till 
nästa års kårfullmäktige. Enligt stadgan ska detta klubbas senast den 31 december av kårfullmäktige. Det 
officiella förfarandet var att talmanspresidiet, valgeneralen och kårpresidiet ska komma överens om ett 
datum och att kårpresidiet skriver ett kårpresidiebeslut som sedan stadfästets på nästa kårfullmäktige då det 
även finns tid att ändra om det finns frågetecken.  

Efter diskussioner så har ovannämnda parter kommit fram till att valet ska hållas från den 4 april 00:00 till 
den 17 april 23:59. 

Beslut 
Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: 

att  Ordinarie val till kårfullmäktige 2016/2017 ska hållas från den 4 april 00:00 2016 till den 17 april 
23:59 2016. 

 

För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, 
Stockholm 31 december 2016 

 

 

 

 

Pontus Gard 
Ordförande 
Tekniska Högskolans studentkår 

 Filip Schulze 
Vice ordförande 
Tekniska Högskolans studentkår 
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INTERPALLATION – KF5 15/16  

Av THS kårstyrelse 

Bakgrund  
THS kårstyrelse, kårledning, personalen etc. utför ett gediget arbete men jag har några saker som jag måste 
anse som viktiga. Att kunna ha bra kommunikations verktyg är bra och det är ännu bättre om man vet hur 
de ska användas, och genom att ha bra verktyg för kommunikation så vet man hur informationen från 
avsändare ska anpassas till mottagaren.  

Ett exempel:  
Jag fick ett mail från THS kårledning som var så otroligt dåligt formulerat, rådde inga som helst tvivel om 
att detta mail kunde vara felskickat. Dess innehåll var mycket knapert och information var för mig helt 
värdelös, skapades många frågetecken. Jag kunde mycket väl ha radera det, så dåligt var det.        

Enda tillgängliga PM som rör hur THS organisation ska kommunicera är, PM kommunikations arbete. Ett 
väldigt stort dokument (8 sidor, antaget för 7 år sedan) och innehållet är svårt att ta till sig. Men det finns 
ett område som jag vill belysa. Specifikt den sista meningen är av vikt, jag skulle vilja påstå att i exemplet 
ovan uppfylls ej kraven.   

3.0 Mötet med studenten 

Den viktigaste formen av kommunikation för THS är mötet med studenterna. Det är viktigt att kunna skilja på 
privat och offentlig kommunikation. THS representanter ska ha ett professionellt förhållningssätt i alla lägen.  

Jag kan inte hitta i något av THS (17 olika!) PM eller övriga styrdokument på hur kommunikationen från 
THS kårledning, kårstyrelse, valda funktionärer ska vara anpassad till mottagaren. Detta ser jag som mycket 
frustrerande då det går åt tid till att reda ut saker. 

Det ger ett negativt intryck av THS 
Intrycket som jag fick när detta mail lästes var att innehållet kunde tolkas som ett ”kompis mail” alltså att 
avsändare känner mottagaren väldigt väl och om fallet skulle vara så, innebär det att många bitar faller på 
plats, tyvärr är det inte så. Det är oerhört svårt för mig att ge kommentarer på hur kårledningen har tänk 
när de skickar sådan bristfällig information. Då jag tvingas dra i trådarna pga. att kommunikationen är 
undermålig, och tyvärr finns inte tiden och energin för mig att fortsätta göra det, något jag tydligt framför. 
Kårledningen blir istället väldigt arroganta och går mycket hårt fram. De visar ingen empati för 
medlemmens situation. Uppfattningen av kårledningens agerande är att de är väldigt målinriktade. Alltså; 

det får inte finnas några undantag, inga kompromisser får existera och det skall slutföras till varje pris.    

När man frågar kårstyrelsen varför kårledningen gör på detta sätt fås ett nonchalant svar, de visar ingen 
empati och medlemmens synpunkter verkar inte vara av intresse.  

Som vald THS representant på central nivå (antar att PM:et syftar på de personer som är valda av 
organisationen) har man fått förtroende från organisationen därmed anser jag att dessa måste tänka på hur 
de kommunicerar med medlemmar/icke medlemmar därmed studenterna samt personal på KTH.  

En sådan här händelse där man måste mjölka information ur kårledningen på vad de önskar avhandla ger 
en negativ bild över studentkårens verksamhet. Kårledningen & kårstyrelsen måste också vara lyhörda på 
vad medlemmarna har att säga till om för det går inte att köra på hur som helst. Jag anser att kårledningens 
och kårstyrelsens agerande i denna händelse inte förstärker varumärket THS utan snarare gör motsatsen. 
En studentkår som har svårigheter eller inte lyssnar på medlemmarna blir allteftersom en sluten 
organisation där medlemmarnas åsikter har ett lågt värde eller inget värde alls, att köra sitt eget race är 

mycket smidigare.   
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Frågor 
Med ovanstående information vill jag ställa följande frågor till er i THS kårstyrelse; 

1, Vad är anledningen till att kommunikationen från kårledningen fungerar på ett sådant oprofessionellt 
sätt mot oss medlemmar? Kommer ni kårstyrelsen göra något åt det och hur har ni tänkt åtgärda det i så 
fall? 

2, Vad är anledningen till ert, kårstyrelsens oprofessionella kommunikations sätt och bemötande mot oss 
medlemmar? Kommer ni i kårstyrelsen göra något åt det och vilka är dessa tänka åtgärder? 

3, PM:et för kommunikations arbete är ett väldigt omständigt, bökigt formulerat och rätt så gammalt 
dokument. Finns det andra verktyg som den centrala verksamheten och förtroendevalda i THS 
organisation kan använda sig av gällande kommunikation? Och i så fall, vilka är dessa verktyg?   

 

 

 

 

 
 

__________________________________ 

Gustaf Forsman(D) 

Stockholm 06 januari 2015  
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INTERPELLATIONSSVAR – KF5 15/16  

Interpellation till THS Kårstyrelse 

Interpellationssvar 
Kårstyrelsen är enig med interpellanten i åsikten att THS representanter alltid ska ha ett professionellt 
förhållningssätt och kommunicera professionellt. THS medlemmar ska alltid känna att de kan vända sig till 
THS för stöd i de problem som kan dyka upp under deras studietid. I de fall som THS Kårledning hjälper 
sina medlemmar är det viktigt att medlemmarna får den hjälp och det stöd som de behöver. 

Det som också är viktigt att THS Kårledning och THS Kårstyrelse alltid måste se till hela organisationens 
bästa, oavsett om medlemmar delar åsikten eller inte. Det är därför av yttersta vikt att kårledningen agerar 
på alla former av trakasserier eller anmälningar som delges THS Kårledning, oavsett om medlem som blivit 
anmäld delar uppfattningen eller inte. Detta innebär att kårledningen behöver ha möten som kan anses 
jobbiga både för berörd(a) person(er) och för personer i kårledningen. Att kalla till dessa möten är en stor 
utmaning eftersom risken för misstolkningar alltid är större vid skriftlig kommunikation än muntlig.  

1) Kårstyrelsen har inte granskat kårledningens kommunikation och har inte heller sett någon anledning att 
göra det, förutom i några enstaka fall. Dessa fall har hanterats av kårpresidiet, som sedan rapporterat 
händelserna till kårstyrelsen. I de fall där kårpresidiet upplevt att kommunikationen kan vara skadlig för 
organisationen eller THS varumärke har åtgärder vidtagits. Det ska dock poängteras att detta hänt vid 
något enstaka tillfälle under verksamhetsåret och att kårstyrelsen i sin helhet är väldigt nöjd med 

kårledningens kommunikation. 

2) Kårstyrelsen strävar efter att alltid kommunicera på ett professionellt sätt gentemot THS medlemmar 
och ber om ursäkt till den eller de medlemmarna som uppfattat kårstyrelsen som oprofessionella. Vi vill 
gärna att de medlemmar som upplevt detta kontaktar oss, så vi kan försöka reda ut problemen. 

3) Kommunikation är en utmaning. THS har en förtroendevald kommunikationschef som hjälper och 
stöttar övriga i kårledningen gällande kommunikation. Till sin och kårledningens hjälp så finns förutom 
PM för kommunikationsarbete, även dessa dokument: 
* THS digitala strategi 
* THS Kommunikationskanaler 
* THS Brandbook 
* Internrutiner för Kårledningens kommunikation. 
 

För kårstyrelsen,  
 

__________________________________ 

Pontus Gard 

Nymble, onsdagen den 20 januari 2016 

 



Interpellation gällande Nymbles oflexibla regler gällande catering vid hyra 

Vi från Bergssektionen har historiskt sätt, åtminstone de senaste åren, haft problem med maten då vi 

hyrt Nymble för våra större evenemang. Vid det årliga Bergslusse så saknades både den beställda 

vegetariska alternativet och kvittens för maten som beställdes från det enda cateringalternativet, 

Restaurang Nymble. Vad jag nu vill veta är varför just detta företag har ensamrätt på catering i 

Nymble och hur detta verkar i THS medlemmars intresse. Detta har lett till högre priser än 

jämförbara alternativ och lägre servicenivå. Jag vill också veta hur vi är kontraktsmässigt bundna till 

detta och om vi i så fall kan ändra på förhållandet. 

  

Alexander Wärnheim (B) 

Stockholm 21 januari 2016 
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INTERPELLATIONSSVAR – KF5 15/16 

Gällande Nymbles oflexibla regler gällande catering 

vid hyra 
Restaurang Nymble är inte ett företag utan en del av den ideella föreningen Tekniska Högskolans 
Studentkår organisationsnummer 802005-9153. Restaurang Nymble är alltså en del i THS på 
ungefär samma sätt som THS Armada, Osqledaren eller Programgruppen. 
 
Kårstyrelsen tycker att det är olyckligt att Bergssektionen haft problem med maten vid fester på 
Nymble de senaste åren. Vi tycker även att det är olyckligt att det blev problem med det 
vegetariska alternativet på Bergslusse. Vi vill uppmana beställarna på Bergssektionen att kontakta 
Restaurangen så att de utöver diskussionen med Kårstyrelsen kan prata om problemen direkt 
med dem. Kårstyrelsen kommer tillsammans med Restaurangen inför Kårfullmäktige 5 även följa 
upp på Bergslusse för att se hur servicen på personalfria event bör fungera. Vi kommer även följa 
upp på vad som gör 300 kr/kuvert (priset under Bergslusse) till ett skäligt pris för kall förrätt, 
varm huvudrätt, kall efterrätt samt lokalhyra. 

Anledningen till att en bara får beställa mat från Restaurang Nymble vid sittningar är att Nymble 
har ett serveringstillstånd för att servera till allmänheten och då gäller enligt alkohollagen: 

Kap 8 §15 ”Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller 
på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter 
klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.” 

Restaurang Nymble har tidigare fått frågor om huruvida paragrafen verkligen innebär att det är 
den faktiska Restaurang som ligger i anslutning till serveringsytan som måste servera maten. Om 
gästen ser till att beställa catering så kanske det går att bara beställa alkoholen från Restaurangen. 
Därför har vi frågat Tillståndsenheten i Stockholm Stad (som bestämmer om vi får ha ett 
alkoholtillstånd) hur de tolkar paragrafen och möjligheten att beställa catering från annan 
leverantör. Deras enhetschef har svarat: 

”I teorin är det ok men det krävs också att restaurangen har egen mat som de kan laga och 
erbjuda, enligt kraven för tillstånd för allmänheten, eftersom alkoholagen kräver det. I praktiken 
blir det därför så att detta inte fungerar. Om studenterna vill ha sitt serveringstillstånd till 
allmänheten så måste det vara som det är nu. Huruvida detta framgår tillräckligt tydligt eller inte 
för studenterna känner jag är svårt för mig att bedöma, för mig som jurist och med kunskap om 
alkohollagen och sett till vad som står i propositionen tycker jag att det är tillräckligt”. 

Med det svaret från Stockholms Stad är det alltså tydligt för Kårstyrelsen att Restaurang Nymble 
måste servera maten vid de fester som serverar alkohol på serveringsytan i Nymble. Om 
alkoholtillståndet inte skulle vara den centrala frågan skulle vi behöva undersöka hur det 
livsmedelstillstånd som Restaurangen har (och som behövs för att driva restaurang) skulle 
möjliggöra catering från externa parter. Detta har vi dock inte undersökt närmre eftersom 
intresset för alkoholfria sittningar hittills inte varit så stort. 

Restaurang Nymble i sin nuvarande form startades 2010. Den tog då över efter en lång rad av 
externa företag som försökt bedriva en lönsam Restaurangverksamhet i Nymble, utan att hitta ett 
vinnande koncept. De företagen hade egna alkoholtillstånd och det fanns inget allmänt 
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alkoholtillstånd i Nymble. Då gick det endast att arrangera 10 st event per år med 
alkoholservering i Nymble. Restaurang Nymbles syfte var från början att möjliggöra ett allmänt 
serveringstillstånd och den eventverksamhet som bedrivs idag. Utöver detta finansierar 
restaurangen THS Centralts verksamhet genom att catera till parter utanför THS. 

 

För kårstyrelsen,  
 

__________________________________ 

Filip Schulze 

Stockholm 28 januari 2016 


