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INTRODUKTION 
Nulägesanalysen har tagits fram som ett komplement till verksamhetsplanen för att ge en bild av var organisationen 
var när verksamhetsplanen fastställdes. Utformningen för verksamhetsplanen 18/19 följer den, under 12/13, 
framtagna mallen vars mål och förhoppning är att skapa en struktur som leder till bättre kontinuitet och som främjar 
långsiktighet. För att göra det lättare för kårfullmäktige och medlemmar att sätta sig in i var THS verksamheter har 
styrkor och svagheter idag har det dock under 16/17 lagts in Nulägesanalyser över varje verksamhetsområde. Vidare 
har bakgrunder till varje verksamhetsplans mål skrivits in för att ge en bättre beskrivning av varför just de bör 
genomföras. 

Dokumentet är uppdelat i fyra huvudkapitel som härstammar från Visionen: Utbildning, Framtid, Studiesocial 
Vardag och Fritid samt Fundament. De fyra förstnämnda motsvarar de områden som THS verkar inom. Det 
sistnämnda, Fundament, omfattar de organisatoriska faktorer och förutsättningar som måste fungera för att THS 
verksamhet ska kunna bedrivas smärtfritt och växa.  



Nulägesanalys 2017/2018 
Tekniska Högskolans Studentkår 
Sid 3(8) 
 
 
 
 

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

1. FUNDAMENT 
THS verksamhet vilar på en stark organisation. 

Nulägesanalys efter 2017–2018 

THS Kommunikation 
Kommunikationsverksamheten är bred och inkluderar alla delar av THS verksamhet. Kommunikationschefen kan 
vara väldigt reaktiv och operativ eller eftertänksam och strategisk. Denna frihet har visat sig vara en av de stora 
utmaningarna med kommunikationsverksamheten. Beroende på hur kommunikationsansvarig är lagd, strategisk eller 
operativ, kan man få helt olika resultat som slungar verksamheten åt helt olika håll varje år. I år  har 
kommunikationsansvarig haft två uppdrag: att projektleda införandet av nytt medlemssystem samt att arbeta med 
medlemsrekrytering, administration och kvalitetskontroll av THS kommunikationskanaler samt utbilda och stötta 
resten av KL i olika kommunikationsfrågor. Några av de utmaningar som finns idag är en tydlig 
marknadsföringsstrategi för sociala medier, en undergrupp samt ett behov av en tydligare och applicerbar värdegrund 
som kopplar närmare till verksamheten och våra grundpelare, Studentliv, Framtid och Utbildning.  
 
Ekonomi 
Kommunikationsverksamheten har inga direkta intäkter. Antalet betalda medlemsavgifter kan dock ses som ett svar 
på hur väl kommunikationschefen marknadsfört medlemskapet. Kommunikationschefens kostnader består av IT-
tjänster och olika former av PR-material för att maximera kårens närvaro där studenterna är och stärka varumärket 
THS. 

Osqledaren 
Osqledaren kommer ut i pappersform fyra gånger per år. Däremellan uppdateras hemsidan och även sociala medier 
som Instagram, och Facebook. Vissa delar av Osqledarens innehåll är återkommande och andra delar som är  
vardagsnära för studenterna. Redaktionen består av chefredaktören, projektgruppen (sju personer 17/18) samt övriga 
redaktionsmedlemmar som verksamhetsåret 2017/18 består av 26 personer. I årets projektgrupp sitter 
chefredaktören, vice chefredaktör, två tekniska projektledare, redaktör för strömmande medier, Art Director samt 
bildredaktör och textredaktör. Övrig i redaktionen har rekryterats till var och en av de grupper som projektgruppen 
har ansvar för. I redaktionen finns skribenter, fotografer, illustratörer, producenter, och webbutvecklare. 
Papperstidningen kostar mycket tid och resurser. Delar av Osqledarens redaktion blir bundna till produktionen av 
tidningen, vilket gör det svårt att producera material för webben. Tidningarna planeras långt innan de kommer ut och 
därför finns svårigheter i att få materialet att vara relevant. Här kan de digitala kanalerna vara svaret, givet att resurser 
friges och hemsidan når en nivå av stabilitet och teknisk sofistikation, där den blir mer attraktiv för redaktionen att 
producera för, samt erbjuder en klanderfri läsarupplevelse. 
Ekonomi 

Osqledaren har en viktig inkomstkälla, annonser. Problemet är att det är färre och färre företag som är intresserade 
av att annonsera i Osqledaren. De största kostnaderna är produktions- och distributionskostnader för tidningen.  
Övriga lite större kostnader är chefredaktörens arvodering och provision till annonsbyrån. Annonsintäkter ska täcka 
kostnaderna för produktion, distribution och provision, vilket inte uppfylls i dagsläget. En avveckling av 
papperstidningen skulle kunna komma att bli en slutgiltig lösning, vilket skulle innebära en viss besparing. Om detta 
inte blir fallet, är det ytterst viktigt att utforska nya inkomstkällor. Möjligtvis genom att göra hemsidan attraktiv nog 
för annonsörer och hitta andra samarbeten, till exempel sponsrade artiklar i tidningen/webben. 

THS Organisation och demokrati 

Kårfullmäktige 
Kårfullmäktige är kårens högsta beslutande organ eftersom kåren använder sig av representativ demokrati. 
Kårfullmäktige består idag när det är fulltaligt av en ledamot per sektion plus lika många utjämningsmandat som 
sektioner, vilket blir 42 mandat totalt. Av dessa har i år 33 mandat varit fyllda(, 16/17 30 mandat) . Kårfullmäktige 
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har under de senaste åren minskat i både antalet tillsatta och närvarande på mötena. Till år 16/17 minskades antalet 
ordinarie ledamöter från 60 till 42 på grund av minskade antal kandiderande och deltagande på mötena samt för att 
skapa effektivare möten. Det har de senaste åren funnits en trend för minskat engagemang men den verkar i år ha 
vänts då samtliga möten till skillnad från förra året redan vid start varit beslutsmässiga.  

Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen är kårens högsta verkställande organ. De bereder motionssvar, budget, VP och propositioner till 
kårfullmäktige, samt väljer kårledningen. Kårstyrelsen består av Kårordförande och Vice Kårordförande samt 4-6 
ledamöter, de två senaste åren har det varit 5 ledamöter. Antalet sökande till kårstyrelsen har stadigt minskat de 
senaste åren från att vara konkurrensutsatta poster till att ofta behöver fyllnadsväljas. 

Kårledningen 
Kårledningen består av 12 heltidsarvoderade studenter som utför kårens operativa arbete. Vilka poster som ingår i 
kårledningen regleras av reglementet medan kårstyrelsen väljer personerna. Kårledningen har i närtid ökat i storlek 
och på grund av detta drogs det under förra året ned på en chef för utbildningsinflytande som gick från att vara tre 
personer till nu två personer. Söktrycket till kårledningen har minskat de senaste åren men under detta år verkar 
trenden ha vänt och endast ett fyllnadsval har behövts utlysas. 

Sektionerna 
THS har 21 sektioner (också kallat THS Lokalt) där mycket av verksamheten närmast studenter bedrivs. Sektionerna 
lyder under kårens styrdokument men bedrivs i egen regi. Sektionerna har varierande storlek, både när det gäller 
verksamhet, medlemmar och ekonomi. THS Centralts direkta dialog med sektionerna sker främst genom råden, vilka 
anordnas av THS Centralt och där ansvariga inom samma område från alla sektioner träffas. 

THS Centralts ekonomi som helhet 
THS omsättning har under de senaste åren vuxit med ungefär en miljon kronor per år och ligger i dagsläget kring 40 
mnkr. Intäkterna kommer främst från restaurang- och eventverksamhet, THS Armada, bidrag från KTH samt 
medlemsavgifter. Flera av dessa kan svänga mycket i resultat från år till år vilket gör att resultatet för hela 
organisationen är väldigt svårt att förutspå. 
THS har även många tillgångar, såsom kårhuset Nymble och stugan Osqvik. Nymble är en oerhörd tillgång men har 
också kostnader om ca 8,5 mnkr per år. Nymble finansieras av ett fåtal hyreskontrakt samt fullkostnadstäckningen. 
Fullkostnadstäckningen är en schablonmässig omfördelning av kostnader för internhyra i Nymble och administrativa 
kostnader till resterande verksamhet för att ge en mer rättvis bild av resultatet för varje resultatställe. 
THS ekonomi styrs idag främst genom THS ekonomipolicy. Dokumentet beskriver vilken fullkostnadsmässig 
fördelning av pengar varje års budget ska sträva mot. 
THS äger alla aktier i två bolag: Kårbokhandeln som säljer böcker och kontorsmaterial i Nymble samt THS 
Consultants som erbjuder extrajobb för studenter i form av konsultuppdrag. 

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

Nulägesanalys efter 2017–2018 
THS Utbildning koordineras av THS Chefer för Utbildningsinflytande (CFU). THS Utbildning är den huvudsakliga 
kontaktytan med KTH inom utbildningsområdet och angränsande områden. Detta innebär bland annat att 
representera studenterna i råd, nämnder och grupper som är relevanta för utbildning, vilket främst innebär KTH:s 
fakultet. THS Utbildning stöttar också sektionernas förtroendevalda i deras påverkansarbete på lokal nivå mot 
KTH:s skolor. Det är även där mycket av de förbättringarna i utbildningarna sker. Den centrala representationen 
fungerar i dagsläget överlag bra. På lokal- och skolnivå finns betydligt större variationer, detta beror bland annat på 
oklar ansvarsfördelning mellan lokalt och centralt samt skiftande stöd och utbildning av studeranderepresentanter. 
Skolråden är ett försök att organisera studeranderepresentationen på skolnivå och under året infördes 
skolrådsordföranden för att öka inflytandet och också för att förenkla påverkansarbetet då några skolor under året 
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slogs ihop och gjorde att de nya skolorna fick fler sektioner att hålla kontakt med.  Masternivå och doktorandnivå 
finns det också brister, detta är till stor del på grund av den stora mängden doktors- och masterprogram som finns. 

Ett återkommande problem för THS Utbildning är svag rekrytering, både på central och på lokal nivå. Det finns 
säkerligen ett antal olika orsaker till detta, men en av de viktigaste är att THS Utbildning är otydliga med vad ett 
engagemang inom utbildning egentligen innebär. ”Utbildningsfrågor” har en stor spännvidd, och det behöver dels 
definieras vilka delar som ingår, dels hur det går att engagera sig i dessa olika frågor. 
 

3. FRAMTID 

Alla studenter ska få sitt drömjobb. 

Nulägesanalys efter 2017–2018 

THS Armada 
THS Armadas centrala verksamhet är arbetsmarknadsmässan Armada som arrangeras under två dagar i slutet av 
november varje år. Utöver mässan arrangeras olika evenemang såsom lunchföreläsningar, Armada Run och 
casekvällar vid 10-20 tillfällen, där majoriteten av dessa evenemang infaller under hösten. THS Armadas 
arbetsmarknadsmässa attraherar ~12000 besökare och engagerar ~270 studenter. De evenemang som THS Armada 
arrangerar varierar kraftigt i antalet besökare, med allt ifrån 40 till över 200 besökare. 2015 och 2016 valde THS 
Armada att fokusera på hållbarhet, mångfald och digitalisering som sina fokusfrågor. 2018 kommer organisationen 
att fokusera på att omvända fokusfrågor till värderingar och bli en helt och hållet värderingsdriven organisation med 
hållbarhet och mångfald som kärnvärderingar. 

Verksamheten är i projektform och sker som ett löpande arbete genom årets gång. Verksamheten leds idag av en 
projektledare som väljs av kårstyrelsen och sitter i kårledningen. Projektledaren rekryterar ~20 medlemmar till 
projektgruppen. Dessa 20 rekryterar senare ~50 gruppledare vilka i sin tur rekryterar ~200 värdar. Antalet varierar 
något med åren. THS Armada har sedan 2015 gått igenom en internationalisering där man första året erbjöd 
internationella studenter att vara med i projektet som värdar, nästa år som gruppledare och nu 2018 med 
internationella studenter i projektgruppen och en helt engelskspråkig organisation. Den tydliga internationaliseringen 
sätter inte bara krav på näringslivet, utan även andra tekniska universitet att följa samma spår. 

THS Armada är en mycket etablerad organisation inom THS och har därmed ett starkt varumärke, tydlig intern 
struktur och arbetssätt som största styrka. Vidare är THS Armada en mycket slagkraftig organisation i 
näringslivssammanhang genom dess omfattning och rykte. De utmaningar som THS Armada har är att strukturen är 
så pass stor så att innovationen att förändra organisationen kan minska. Under de senaste åren har THS Armada 
digitaliserats avsevärt genom vidareutveckling av de interna system, mobila applikationerna och hemsidan. Detta har 
bland annat medfört att den fysiska katalogen har ersatts med en mobil katalog. 

Ekonomi 
THS Armada har sin största intäkt genom utställare på mässan. Ytterligare intäkter genererar THS Armada genom 
evenemang utanför mässkonceptet och genom partnerskap med företag. De största kostnaderna för verksamheten är 
banketten som går av stapeln under första mässdagen, samt lokalkostnader. Att största intäkten är beroende på 
antalet utställare på mässan är i THS Armadas fall positivt, då verksamheten inte har en problematik att sälja 
mässplatser. Dock innebär även detta att THS Armada har ett stort tryck att sälja så många platser som möjligt, vilket 
i sin tur kan påverka mässupplevelsen negativt för utställare och besökare. Med föregående års stora höjning av priset 
på att ställa ut på mässan, så kunde mässupplevelsen ökas genom något färre företag, men med ökad intäkt. Det har 
också resulterat i att THS Armada inte längre är beroende av att ha en huvudsamarbetspartner, någon sådan har inte 
funnits 2017 och inte heller 2018. Detta med anledningen att en HSP ofta tar mycket plats och tid i organisationen 
som helhet. 

THS Armada har ett stort intäktskrav då tanken är att verksamheten skall finansiera en stor del av THS. De senaste 
åren har THS Armada gjort ett positivt stabilt resultat på över 4 miljoner, om resultatet skulle falla så får de direkta 
konsekvenser för THS Centrala ekonomi. 
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THS Future  
THS Future arrangerar de centrala företagseventen under våren varje år. Det finns totalt 6 projekt: Rekryterings- och 
Sommarjobbsdagen(RoS), Entrepreneurial Days, Work in Sweden, Innovation Week, Green Week and Consulting 
Eve. Det finns 11 studenter i projektgruppen för THS Future och 45 studenter engagerade i totalt. Jämfört med 
2016-17 har THS Future haft samma antal projekt (6 projekt), och organisationen har varit mestadels densamma från 
2016-17 då verksamheten expanderat mycket de senaste åren  och nu behöver stabiliseras. 

Konkurrens om studenter är ett problem för THS Future. Både THS Armada och sektionernas näringslivsgrupper 
tar många av de studenter som vill engagera sig. THS Future har ofta en stor andel internationella studenter, vilket 
har både för- och nackdelar. En nackdel när det blir väldigt många internationella studenter är att koninuiteten faller 
då dessa sällan engagerar sig för flera år och t.ex. söker ansvarsposter året efter de börjat, eftersom de inte är kvar i 
Sverige längre än så.  

Framtidens perspektiv på THS Future ser bra ut eftersom THS Future har ett nischbud som är attraktivt för 
företagen, och arbetsgivarbranschen blir alltmer strategisk för företag i Sverige. För att lägga till det, lyfter alla projekt 
tillsammans varumärket THS Future, vilket fortsätter att växa i värde de närmaste åren. Kommande år kan THS 
Future behöva göra om sin organisation något för att svara på den inkomstökning som gjordes 2017-18, och för att 
göra den nya storleken hållbar. Erbjudandena kan också behöva ses över för att THS Future att kunna svara på 
företagens krav utan att använda överanvända de resurser i Nymble som är gjorda för alla studenter och föreningar 

Ekonomi 
THS Future fortsätter att gå bra ekonomiskt och har under året gjort en ökning av intäkterna, antalet företag och 
antalet event. Alla projekt har gått över väntat resultat. Ett möjligt framtida hot är att den ekonomiska konjunkturen i 
Sverige väntas försämras under de närmaste åren, och företagen har en tendens att enkelt skära på studentaktiviteter 
när ekonomin försämras. 
4. STUDIESOCIAL VARDAG OCH FRITID 
Alla studenter har en problemfri vardag. 

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

Nulägesanalys efter 2017–2018 

Studiemiljö 
THS arbete med studiemiljön har varierat de senaste åren, speciellt på skyddsombudsfronten. Cirka hälften av 
sektionerna har ett studerandeskyddsombud, ibland som egen post men oftast kombinerat med andra studiesociala 
frågor. Studerandeskyddsombuden ska anmäla sig till KTH via en blankett som finns hos huvudskyddsombudet på 
THS centralt. Skyddsombuden möts i skyddsombudsrådet och då KTH håller en utbildning för dem. 
Huvudstuderandeskyddsombudet deltar i KTH:s skyddskommitté.  

Sektionslokalerna är en viktig förutsättning för THS Lokalts verksamhet och genom lokalrådet och möten med KTH 
förs dialoger angående detta. Möten har under året hållits med sektionstyrelserna och KTH för att reda ut frågor och 
problem från båda håll.  

Psykosocial studenthälsa  
KTH tillhanda håller studenthälsa för studenter. Avdelning för studentservice (AFS) är ansvariga för arbetet på KTH 
och de har en referensgrupp som Studiesocialt Ansvarig deltar i. Detta år började det hållas gratis meditationsevent i 
Nymble i syfte att reducera stress och skapa mer fokus inför studerandet. Det har under året inkommit klagomål från 
studenter angående att de inte fått det stöd som FUNKA beslutat om, som till exempel extra skrivtid, THS och 
KTH håller just nu på att se över detta. 
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Jämlikhet, mångfald och likabehandlingsarbete  
THS JML arbete består av två delar, en påverkansdel och en reaktivdel som stöttar människor som blivit utsatt för 
någon form av trakasseri.  Det finns ett etablerat JML råd som består av THS sektioner och leds av CFU och SSA.  
KTH startade under året Equality office  i syfte att jobba med JML. Där jobbar en person som har kontakt gentemot 
anställda och en med kontakt mot studenter. I och med detta har KTH aktivt jobbat för att stärka arbetet på 
sektionsnivå och erbjöd även sektionsaktiva att gå en KTH-kurs med inriktning på JML-arbete. 

Under hösten skedde #metoo och i samband med detta spred THS ett formulär där utsatta kunde dela det de varit 
med om. #metoo ledde till att det skrevs både om THS och KTH i massmedia. 

Hållbarhet 
THS har under året arbetat för att få återvinningskärl i sektionslokalen och förhoppningsvis kommer dessa finnas på 
plats innan året är slut. Konceptet Grab n Bike som startade 2016 har utvecklats ytterligare under året och stöttas nu 
av KTH Sustainability office och marknadsförs inte bara till studenter men också KTH:s anställda. 

 

Friskvård  
Union Sports Association (USA) är THS centralts idrottsgrupp, from 18/19 THS Sports, de anordnar THS-
mästerskapen som består av olika sporter där främst THS lokalt tävlar emot varandra. USA har med hjälp av 
finansiering från Friskvårdsbidraget tagit fram ett avtal med en squashklubb, och, där alla KTH-studenter kan spela 
gratis året runt. USA och sportaktiviteter saknar generellt synligheten av sociala aktiviteter, vilket är den största 
utmaningen för närvarande. . Idrottsrådet är uppbyggt av idrottsanvariga från alla sektioner och hålls av Studiesocialt 
och internationellt ansvarig i samråd med THS Sports. Rådet påverkar riktningen i THS Centralts arbete inom 
friskvård och syftar till att öppna upp för samarbeten mellan sektionerna. Idrottsverksamheten finansieras främst av 
KTH och av sponsring. De största utgifterna är hallhyra. 

Föreningsliv 
Antalet kårföreningar varierar men ligger oftast mellan 25-30 st. De förmåner som kårföreningar erbjuds idag är 
lokaler i Nymble, både förråd, långsiktiga föreningslokaler och rabatt på lokalhyra för tillfälliga evenemang. 
Dessutom hjälper THS centralt kårföreningarna att hitta lokaler i KTH:s byggnader. Kårföreningarna erbjuds också 
möjlighet till affischering i Nymble och utställning på Kårens dag, och deltar i kårföreningsrådet.  

Mottagning 
THS:s mottagning är indelad i 19 mottagningar varav en är THS internationella mottagning som anordnas centralt, 
medan de övriga är lokalt anordnade mottagningar som riktar sig främst till nyantagna programstudenter på 
grundnivå på respektive sektion. Mottagningen sker varje år i augusti med undantag för internationella mottagningen 
som också sker i mindre skala i januari. Samtliga mottagningar deltar i mottagningsrådet som är ett forum för 
diskussioner, information och samarbeten mellan mottagningarna. Mottagningen är en av de verksamheter som THS 
centralt lägger mycket pengar på. Dessa pengar går till att subventionera mat och lokalkostnader för THS lokalts 
mottagningar samt att anordna några centrala event som Kårens kväll.  

Internationell verksamhet  
På KTH läser 4500 internationella studenter, varav 2500 studerar här på heltid. Det motsvarar totalt cirka 30 % av 
studentpopulationen. Trots denna enorma andel är internationella studenter mycket underrepresenterade på 
beslutsfattande och socialt liv på studentnivå. Den största utmaningen för närvarande är att bryta problemet med 
oaktsamhet i detta problem på flera nivåer, och att studerande på grundnivå påbörja initiativ på alla studentnivåer. 
(Orsaken till det nuvarande tillståndet ligger bakom exponentiell ökning av inkommande internationals under de 
senaste 7 åren vid KTH.) 

THS Central ändrar snabbt sitt operativa språk till engelska på flera nivåer och har sett sina första engelska enda 
talare i THS Management Team (KL) föregående sikt. 
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Vissa sektioner gör ett bra jobb för att inkludera, och erbjuder olika aktiviteter för internationella studenter, från att 
ha sin egen internationella mottagning till tvåspråkiga meddelanden om kapitelaktiviteter. Men flera sektioner 
behöver ytterligare uppmuntran att hjälpa dem att hantera det internationella problemet. För detta erbjuder THS 
International Reception hjälp till kapitlen när det gäller deras mottagningsaktiviteter. 

THS International Reception erbjuder mottagningsaktiviteter för över 1800 studenter per år, med 130 buddies och 
25 projektgruppsmedlemmar ett år. Mottagningen har börjat bygga eget varumärke och visuell identitet förra året och 
sätter nya standarder för sin verksamhet, bland annat införandet av en bankett, som motsvarar en nollegasque. 
Internationell verksamhet finansieras nästan helt av medel från KTH. Under året anslöt sig studentinitiativet Master 
and International Association (THS MAIN). Just nu organiserar de aktiviteter två gånger i månaden och lyckas 
involvera hundratals studenter. MAIN har inlett ett samarbete med sektionerna för att hålla event tillsammans men 
också för att öka medvetenheten om internationalisering. MAIN har finansierats av THS styrelsen och kommer 
fortsättningsvis att få medel från THS som en SSIA-undergrupp. 

Internationella rådet (IC) består av sektionsrepresentanter. Rådets syfte är att lyfta fram problem och problem i 
internationella aktiviteter och hjälpa sektioner att organisera aktiviteter för internationella studenter. Studerande som 
deltar i organisationen av sådana aktiviteter är berättigade till 0,2 GPA-ökning vid ansökan om utbytesstudier tack 
vare samarbete med KTH. 

THS ser på möjligheter att öka medvetenheten om närvaro av internationella studenter på KTH för sektioner och att 
ge bättre informationstjänster till nya internationella studenter. För detta lanseras flera projekt / samarbeten, vilket 
förhoppningsvis kommer att inrättas om ett år. 

Eventverksamheten 
Programgruppen består idag av tre nämnder, NKM, RN och MG, samt en (f.d. nämnd) kårförening, Platoon DJs. 
Programgruppen leds av evenemangschefen och ordnar evenemang i Nymble. Det arrangeras i dagsläget fester med 
fokus på studenterna så som tentapubar, klubbar, regelbunden barverksamhet och en del tema-event. Verksamheten 
är både eventbaserad med fokus på stora event samt kontinuerligt med Bar Nymble varje vecka.  

En av de största utmaningarna som programgruppen har är rekrytering av nya medlemmar då antalet aktiviteter som 
programgruppen anordnar har ökat de sista åren. Idag är verksamheten tillgänglig i viss mån på engelska och ett 
mindre antal engelskspråkiga medlemmar har kommit till NKM och RN. 

Pubrådet sammankallas av THS Evenemangschef och är en mötesplats för alla Klubbmästare inom THS. Pubrådet 
är också en bra plats att diskutera alkoholkultur samt gemensamma avtal och utbyta erfarenheter. 

Detta år har en omorganisation av eventverksamheten påbörjats där THS restaurang närmare ska knytas till 
verksamheten. 

Ekonomi 
Idag har Eventverksamheten stora intäkter från de stora event som anordnas (Tentapubar, Octo-Beer-Fest, externa 
bokningar och mottagningen). De stora kostnaderna är personal, inköp till baren och flera andra kostnader som 
följer intäkterna. Eventverksamheten går resultatmässigt plus men fullkostnadsmässigt back. Detta beror främst på 
att eventverksamheten använder mycket av huset och därför i fullkostnaden står för mycket av husets kostnader. 
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