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THS EKONOMIPOLICY  

1 Bakgrund  

 

1.1 Sammanfattning  

Denna policy innehåller en ansvarsfördelning avseende THS ekonomiarbete, ekonomiska 
ställningstaganden kring THS olika delverksamheter samt riktlinjer för THS ekonomiska förvaltning. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna policy är att ge riktlinjer i THS ekonomiarbete samt att fungera som ett stöd i 
framtagandeprocessen av budgeten. Policyn är författad med avsikt att sträva mot, ej utifrån dagens 
situation. 

1.3 Historik  

• Utkast framtaget av Emma Fogelström och Kim Westin och fastställt enligt beslut 1314-KF-05. 

• Uppdaterade §3.1, §3.2, §3.3 enligt beslut 1617-KF-06 

• Uppdaterade §2.3, §3.1 enligt beslut 1617-KF-08 
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2 Ansvarsfördelning 

2.1 Kårfullmäktige: 
• fastställer, och beslutar om ändringar i, ekonomipolicyn 

• fastställer årligen en rambudget samt reviderar densamma vid behov. 

• följer årligen, genom granskande av bokslut, upp den ekonomiska förvaltningen. 

2.2 Kårstyrelsen: 
• säkerställer att ekonomiarbetet sker enligt ekonomipolicyn. 

• fastställer årligen en detaljbudget samt reviderar densamma vid behov. 
• fastställer attesträtter. 

• rapporterar till Kårfullmäktige en gång per år (halvårsrapport) om den ekonomiska situationen 

• ansvarar för att policyn ses över årligen och uppdateras vid behov 

2.3 Vice ordförande: 
• fastställer ekonomiska rutiner. 

• bereder budget för Kårstyrelsen. 

• tillsammans med THS Kanslichef, beslutar om upplåning inom budgeterade ramar  

• rapxporterar till kårstyrelsen fyra gånger per år om den ekonomiska situationen 
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3 Resultatekonomi 
Syftet med eventuell vinst är återinvestering i verksamheten och THS bör därför årligen budgetera för ett 
nollresultat. Undantag kan göras om syftet med ett positivt resultat är att möjliggöra större utgifter inom en 
överskådlig framtid.  

Resultat för olika verksamheter skall, förutom direkt resultat, även uttryckas i termer av 
fullkostnadsmässigt resultat, dvs. inklusive administrativa omkostnader samt kostnader för nyttjande av 
THS lokaler. Nedanstående ställningstaganden är baserade på det fullkostnadsmässiga resultatet. 

3.1 Verksamheter vars överskott ska bekosta övrig 

verksamhet 
Gemensamt för dessa verksamheter är att de har goda förutsättningar att inbringa intäkter och därför bör 
förväntas göra det. Studentnytta ska vara fokus för dessa verksamheter, men ett visst avkall kan göras för 
att säkerställa bekostandet av andra studentnyttiga verksamheter. 

Dessa verksamheter inkluderar; 

• THS Armada  

• THS Näringsliv  

• THS Eventverksamhet 

• Nymble Långtidsuthyrning 

• Organisation och Medlem 

3.2 Verksamheter som bör bära sina egna kostnader 
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 

• Tidsbegränsade projekt, ex. Nobel NightCap  

• Nymble Korttidsuthyrning 

• Nymble Studieplatser 

3.3 Verksamheter som bekostas av övrigt överskott 
Gemensamt för dessa verksamheter är att de upplevs bidra med en så pass stor studentnytta att 
verksamheten bör bedrivas trots att kostnaderna är högre än intäkterna. 

• Utbildningspåverkan  

• Styrande organ, ex. Kårfullmäktige, Kårstyrelsen och Kårpresidiet  

• Kommunikationsverksamhet  

• Internationell verksamhet  

• Studiesocial verksamhet, ex. idrottsverksamhet, mottagning, JML-arbete  

• Osqvik  

• Osqledaren 

• Nymble Föreningsrum 
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4 Ekonomisk förvaltning 
 

4.1 Likviditetsförvaltning 
THS likvida medel består av kassa, bank, tillgångar som kan omsättas inom 3 bankdagar samt ej utnyttjade 
kreditlöften. Dessa ska förvaltas på sådant sätt så att god betalningsberedskap (minst 30 betalningsdagar) 
upprätthålls vid alla tillfällen. Detta säkerställs genom kontinuerliga rapporter och prognoser samt justering 
av placeringars och skulders löptider utefter detta. Ej tillfälligt likviditetsöverskott ska delvis användas till 
amortering av skulder och delvis placeras så att god avkastning erhålls utan att riskera säkerheten. 

4.2 Skuldförvaltning 
Upplåning får göras för långsiktiga investeringar eller för att säkerställa en kortfristig betalningsberedskap, 
upplåning vars enda syfte är placering med ränteförtjänst är ej tillåtet.    

Upplåning ska ske till lägsta möjliga kostnad med hänsyn till risk.  

4.3 Etik 
Etisk hänsyn ska tas vid samtliga placeringar. THS genomför inte placeringar i företag som bryter de 
konventioner som Sverige undertecknat avseende bland annat mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. 

THS bör undvika placeringar i företag där en del av omsättningen kommer från tobaksproduktion, alkohol, 
pornografi eller krigsmateriel.  

Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden förening skall inga ekonomiska investeringar eller stöd 
riktas mot religiösa eller partipolitiska parter 


