Till: Kårfullmäktiges ledamöter
För kännedom:
THS Medlemmar
THS Kårstyrelse
THS Sakrevisorer
THS Valberedning

THS Valnämnd
THS Personal
THS Inspektor
Osqledaren

Stockholm, den 5 april 2019

KALLELSE 1819-KF-81
Torsdagen den 11 april
Mat serveras 17:00-18:00 i Kröken, Nymble
Mötet hålls 18:00-23:00 i Nya Matsalen, Nymble
Härmed kallas till THS kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan.

Alla ledamöter, inklusive suppleanter, förväntas närvara på mötet om inget annat
särskilt meddelas talmanspresidiet.
Ledamöter som inte kan närvara på mötet samt medlemmar som vill närvara anmäler detta till
talmanspresidiet senast tre dagar före mötet via talman@ths.kth.se.

Mötet är ett extra sammanträde utlyst av talmanspresidiet och kommer således endast
att behandla de ärenden för vilket mötet utlysts, se stadgarna §2.4.2 samt protokoll
1819-KF-04.
De ärenden som ska behandlas är som följer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av THS Vice Kårordförande 18/19
Val av THS Talman 19/20
Val av THS Vice Talman 19/20
Val av Kårfullmäktiges sekreterare 19/20
Val av THS Valgeneral 19/20
Val av THS Sakrevisorer 19/20 (2 st)
Val av THS Valberedning 19/20 (5 st)
Val av THS Kårstyrelse 19/20 (1 st)
Val av THS Valnämnd 19/20 (20 st)
Val av THS Auktoriserad revisor
Val av THS Inspektor 19/20 och 20/21
Prövning av ansvarsfrihet för THS Kårstyrelse 17/18

Välkommen!
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To: Delegates of Kårfullmäktige
For information:
THS Members
THS Board
THS Accountants
THS Inspektor

THS Nomination comittee
THS Electon comittee
THS Staff
Osqledaren

Stockholm, the 5 of april 2019

SUMMONS 1819-KF-81
Thursday the 11th of April
Dinner is served 17:00-18:00 in Kröken, 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.
Delegates who are not to attend and members who would like to attend the meeting is to notify
the speakers at least three days in advance through mail to talman@ths.kth.se.

This meeting is an extra occurrence called by the speakers’ presidency and will as such only
handle those matters for which it has been called, see statutes §2.4.2 as well as minutes 1819KF-04.
The matters that are to be handled are as follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Election of THS Vice President 18/19
Election of THS Speaker 19/20
Election of THS Vice Speaker 19/20
Election of Secretary of the Union Council 19/20
Election of THS Election general 19/20
Election of THS Auditors 19/20 (2)
Election of THS Nomination Committee 19/20 (5)
Election of THS Board (19/20 (1)
Election of THS Election Committee 19/20 (20)
Election of THS Authorized Auditor
Election of THS Inspector 19/20 and 20/21
Trial of discharge of liability of THS Board 17/18

Welcome!
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Kårfullmäktigesammanträde #81 18/19
Datum: 2019-04-11
Tid: 18.00 – 23.00
Plats: Nymble, Campus Valhallavägen

FÖREDRAGNINGSLISTA
1819-KF-81
1 Formalia

* = bilaga i handlingarna

1.1

Mötets öppnande

1.2

Justering av röstlängd

1.3

Mötets behöriga utlysande *

1.4

Fastställande av föredragningslista *

1.5

Adjungeringar

1.6

Val av justerare tillika rösträknare

Stockholm
2019-04-11

2 Valfrågor
2.1

Val av THS Vice Kårordförande 19/20 *

Valberedningen

2.2

Val av THS Talman 19/20 *

Valberedningen

2.3

Val av THS Vice Talman 19/20 *

Valberedningen

2.4

Val av Kårfullmäktiges sekreterare 19/20 *

Valberedningen

2.5

Val av THS Valgeneral 19/20 *

Valberedningen

2.6

Val av THS Sakrevisorer 19/20 *

Valberedningen

2.7

Val av THS Valberedning 19/20

Talmanspresidiet

2.8

Val av THS Kårstyrelse 19/20 *

Valberedningen

2.9

Val av THS Valnämnd 19/20 *

Talmanspresidiet

2.10 Val av Auktoriserad Revisor 19/20

Talmanspresidiet

2.11 Val av Inspektor 19/20 och 20/21 *

Valberedningen

3 Dechargefrågor
3.1

Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 17/18*

Sakrevisorerna

4 Mötets avslutande

Dagordningen är uppdelad i två delar för att kunna planera mötet
på ett bra sätt. Vet du redan nu att du vill göra en ändring i
dagordningen så kontakta gärna Talmanspresidiet på
talman@ths.kth.se .
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Kårordförande har ordet
Hej! Du har nu öppnat upp THS verksamhetsberättelse för året 2017/2018.
Innan du börjar läsa om det vi gjort under året vill jag passa på att påminna om att allt detta fantastiska
arbete gjorts med hjälp av tusentals engagerade studenter som lagt ner sin egen tid och energi för att skapa
en bra studietid för alla studenter här på KTH.
För ungefär ett och ett halvt år sedan gav jag mig in i det äventyr det innebär att vara THS Kårordförande.
Jag skulle kunna säga att jag hade både inga men också höga förväntningar på året som väntade mig. På ett
sätt gick jag in utan förväntningar för jag visste att jag aldrig skulle kunna föreställa mig hur året skulle bli.
Men å andra sidan visste jag någonstans att året skulle bestå av lärdomar, skratt och dessvärre även ibland
tårar. Jag visste att oavsett vad som skulle ske skulle detta bli ett av de häftigaste åren i mitt liv. Och jag kan
med glädje säga att det helt klart varit just ett av de häftigaste åren i mitt liv.
Jag gav mig in i mitt uppdrag med fokus på att få en ännu bättre relation mellan THS centrala verksamhet
och sektionerna samt att skapa strukturer för ett hållbart engagemang. Men redan när hösten kom ändrades
mitt primära fokus till något som nog är ännu mer basalt för alla människor. Hösten 2017 började #metoo
vilket skulle få stora konsekvenser för vad jag fokuserade på den lilla tid jag som kårordförande hade.
Uppropet har skapat en helt ny medvetenhet hos de flesta kring hur långt vårt samhälle har kvar för att
verkligen vara jämställt, och så även för mig.
Jag var såklart inte helt blind för det innan, men #metoo ledde till att jag tog en mycket mer aktiv roll inom
jämställdhetsarbete och framförallt mot sexuella trakasserier. #metoo har lett till att vi framförallt börjat
jobba ännu mer proaktivt. Under våren samarbetade THS och KTH genom att se till att sektionerna gavs
möjlighet att gå en kvällskurs om jämställdhets- och likabehandlingsarbete, och nu när jag skriver detta och
det är mottagning har majoriteten av våra sektioner någon form av workshop kring jämställdhet,
likabehandling och mångfald. För de som tyvärr redan utsatts håller vi just nu också på att ta fram ett
webbformulär där utsatta anonymt kan ha en dialog med oss.
Jag har nu sedan ett tag tillbaka lämnat över facklan men jag hoppas att det jag och alla studenter på THS
gjort under mitt verksamhetsår kommit till nytta både under året men också för kommande år framöver.
En massa kramar till alla er engagerade studenter och tack för mig,

Maria Bahrami
THS Kårordförande 2017/18
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English Summary
About THS
Tekniska Högskolans Studentkår (THS) was formed in 1902 and is the official student union at KTH
Royal Institute of Technology. Since the start THS has worked to improve education at KTH, create
fellowship between students at KTH and help students find exciting future careers after KTH.
THS consists of 21 chapters that are connected to the different educational programs at KTH. During the
year 2017/2018 THS had 9637 members.

Activities with international focus
The international reception
The international reception during the autumn had 1800 participating students, while the spring reception
had 340. The reception has been developed with an ending banquet that is similar to how ending banquets
are for national chapter receptions. For the coming autumn reception 114 people have been recruited to
partake in receiving the new international students.

THS MAIN
MAIN (Master’s and international group) has been included in THS and has become a part of THS
international activities. The name was therefore changed to THS MAIN. They arrange about two larger
events each month open for all students. They also have a locale on campus provided by KTH.

Educational influence
The main purpose of THS is to monitor and contribute to the development of the education and
conditions for study at KTH. As the official Student Union at KTH, THS has the statutory right to partake
in all preparations and decisions at KTH that will affect students. As of that THS participates with elected
representatives in most of KTH’s meetings.
During the year KTH changed the opening times at KTH Campus Valhallavägen. THS has been a part in
making sure the new rules are student friendly. This has been a successful work, which changed KTH’s
first proposed new rules to something else more in line with student needs.
THS has also been working on the new implemented exam rules from KTH. Some parts have turned out
to be problematic for students and THS has worked to correct those parts to make sure students at KTH
can take their exams in a comfortable way. THS has also pushed for speeding up the implementation of
anonymous correction of exams, but it has not been going as fast as THS had wished for.
During the year KTH went through an organisational restructure changing the 10-school structure to a 5school structure. THS has been a part of the change to make sure the students preferences are heard. THS
has also implemented a new position, School Council Chair, to better coordinate student influence towards
the new KTH schools.
During the meeting for the Swedish National Union of Students THS worked for a stronger commitment
to internationalisation, which was successful.
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Business relations
THS Armada, the business fair of THS, happened as planned 22-23th of November. Diversity and
sustainability were focus areas during the year, which was shown with one room each where companies
focusing on the specific values were positioned. The event was also eco-labelled, a certification to show the
effort for reducing environmental impact that Armada took during the year.
THS Future, which is the continuous events for business relations during the entire year, engaged 35
project members. The year consisted of 6 larger projects: Rekrytering och Sommarjobbsdagen (RoS), Royal
Entrepreneurial Enterprise Forum (REEF), Work in Sweden, Green Week, Consulting Eve, and
Innovation Week.

Student welfare – everyday
THS influences and works together with KTH to improve the conditions for study at KTH.
During the year the #metoo movement has also been one of the larger happenings at KTH. One of the
biggest newspapers in Sweden wrote about sexual offenses at KTH, which THS commented on and
started working on improving both our and KTH’s responses to. A part of this was an online survey at
ths.kth.se/metoo where students could submit incidents and choose to be anonymous. The incidents were
presented to KTH as a background to start a more structured response to reports of sexual incidents at
KTH, as well as increase information of how to report them.

Student welfare – leisure time
During the year several big activities have taken place which students could participate in. One national
and two international receptions have taken place. The national during the start of the autumn and the
international both at the start of the autumn and at the start of the spring. There have also been several
activities in Nymble, such as 4 exam parties, a cocktail party for engaged students, Octo-Beer-Fest as well
as normal Friday pubs.

THS Operational Plan, economy and properties
THS had 31 goals in its operational plan for 2017/2018. 16 of those have been satisfactorily completed,
while 12 where progress was made but not completed and 3 where not completed. THS made a result of
130 thousand SEK with a turnover of 40.6 million SEK. The intended result was 0 SEK, due to THS
being a non-profit organization.
THS owns two properties, the Student Union house Nymble, and the cottage Osqvik. During the year two
large building projects where done in Nymble. During the summer 2017 the rebuilding of Lilla Gasque to
make cooking spaces for the Chapters was finished. Otherwise the year has largely been influenced by
several unfortunate water leaks in the building which has costed money and taken an effort to repair.
Osqvik has also needed repairs regarding water access and electricity, which has increased costs.
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Om THS
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
utbildningar och hjälpa dem på vägen mot en spännande karriär efter examen.
THS består av 21 sektioner som är knutna till KTH:s olika utbildningar. THS verksamhet bedrivs delvis
lokalt på sektionerna och delvis centralt i de gemensamma verksamhetsområdena. Dessa
verksamhetsområden kan framförallt delas in i utbildningsfrågor, studiesociala aktiviteter och
näringslivsfrågor. Den gemensamma verksamheten styrs av medlemmarna och sektionerna genom THS
högst beslutande organ Kårfullmäktige.

Årets höjdpunkter
Som vanligt på THS hinner det hända väldigt mycket under ett år. En del saker är av tråkigare karaktär och
en del saker är spännande och roliga - sådana passar in under en rubrik som denna. För att samla det bästa
med året kommer här ett axplock av de största höjdpunkterna för THS under år 2017/2018.
• KTH campus 100 år
Under hösten firades KTH Campus Valhallavägen 100-årsjubileum, där bland annat ett
seminariemaraton anordnades. Seminarierna behandlade en rad olika ämnen bland annat arkitektur,
teknik, ingenjörskonst. Seminarierna direktsändes och hölls dygnet runt i 50 timmar. Bland gästerna
fanns kungaparet och det näst sista seminariet hölls av Kårordförande Maria Bahrami, där hon pratade
om KTH:s studentliv och framstegen som gjorts inom bland annat jämställdhet på KTH de senaste
100 åren.
• Tillgång till datorsalar kvällar och helger
Under slutet av höstterminen kom ett beslut från KTH att begränsa åtkomsten till studieytor och
datorsalar. Förändringen ämnades att genomföras med kort varsel och utan studentperspektivet i
beaktning, men efter en insamling av åsikter på Kårfullmäktige samt framförande av dessa till
ansvariga på KTH kunde en lösning tas fram som även tillgodoser studenters behov.
• Skolomstruktureringen
Vid årsskiftet 2018/2019 infördes en omfattande skolomstrukturering, där KTH:s tio skolor
reducerades till fem. I samband med denna förändring infördes även ett nytt system för
påverkansarbete på skolnivå, vilket ska göra samarbetet mellan lokal och central nivå enklare och
effektivare.
• Nytt namn på kvinnliga teknologer
Ett av verksamhetsmålen för läsåret har varit att byta ut namnet på den kvinnliga teknologen, till något
som inte associeras med värderingar som THS inte står för och som inte kan uppfattas som
kränkande. På verksamhetsårets sista Kårfullmäktige röstades en motion igenom som stadfäste
namnen på teknologer på KTH till Quristina och Osquar.
• Namnbyte på Osquldas väg
I samma anda som bytet av namnet på den kvinnliga teknologen har även ett namnbyte av Osquldas
väg diskuterats flitigt. Frågan drevs under året av framförallt Kårföreningen Malvina samt KTH:s
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Equality Office som tillsammans lämnade in ett ändringsförslag till Stadsbyggnadskontoret, där det
förslag som godkändes var Malvinas väg. På grund av ett missförstånd kom denna information inte
fram till THS Centralt förrän beslutet nästan var taget. Frågan togs då upp på Kårfullmäktige och
samfundet enades då att ställa sig bakom förslaget. I juni hölls en högtidlig invigning av vägen där
bland annat KTH:s första kvinnliga professor, Harriet Ryd, höll tal och THS berättade även om det
nya kvinnliga teknolognamnet Quristina.

Medlemmar
THS har totalt haft 9637 studerandemedlemmar under året. Detta är ungefär samma som föregående år,
men till detta år höjdes medlemsavgiften från tidigare 330 kronor till 365. Nedanför finns en graf på antalet
medlemmar respektive studenter på KTH de fem senaste åren. Studenter på KTH är uträknade som
antalet helårsstudenter på grundnivå plus antalet doktorander med mer än 50% aktivitet.

Medlemmar i THS jämfört med studenter på KTH
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Utbildningsbevakning och
påverkan
THS Utbildning är en samlande plattform för lokal och central
utbildningsbevakning, utbildningspåverkan och
utbildningsmedverkan. I detta avsnitt följer en kort redogörelse för
de saker som varit av störst vikt.
Under året har KTH förändrat öppettiderna för studieytor på KTH.
Detta är en fråga där THS har fått driva på för att begränsningarna
för öppettider och reglerna kring användningen av studieytor ska bli
studentvänliga. Arbetet har skett med ett lyckat resultat, men tagit
upp organisationens tid.
Andra händelser som skett under året och som THS har behövt
reagera på är implementeringen av de nya tentamensreglerna. Dessa
har ifrågasatts av många studenter och ett ihärdigt arbete har skett
för att korrigera de problematiska delarna. Angående
tentamensfrågor har även frågan om anonyma tentor drivits på, men
inte med så snabba resultat som vi önskat.
KTH har även under året genomfört en stor omstrukturering där tio
skolor har blivit fem. Under hösten innebar detta en hel del arbete
för THS för att bevaka studentintresset i omställningen, och under
året har det betytt omställningar för THS genom att bland annat att
etablera nya rutiner och kontaktytor. I och med den nya strukturen
har THS Utbildning också fått en tydligare struktur med den nya
posten skolrådsordförande för varje skola och deras samlingsforum
KTH-inflytandelänken, KIL.
EduConference gick av stapeln under året för andra gången och blir
ett mer och mer inarbetat koncept.
Arbetet med utbildningspåverkan på nationell nivå har skett
kontinuerligt och kulminerade i deltagandet på SFSFUM i Gävle.
Där drev THS på för ett starkare ställningstagande för
internationalisering vilket också fick gehör. En annan fråga som
drivits på för under året är kvalitetssäkringssystem, både på lokal och
nationell nivå.

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet har haft god närvaro där uppemot ett femtontal
sektioner representerats. Rådet diskuterat hur THS kan förbättra sin
bevakning av utbildning på masternivå. Vidare har rådet varit en
THS Utbildning arbetar för att göra studenters röst hörd mot KTH.
viktig referensgrupp i de frågor som behandlats på central nivå på
KTH, t.ex. riktlinjer för studentinflytande, uppförandekod för studenter, avstängningstider för
disciplinärenden.
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Utmärkelser
Årets lärare
Priset till årets lärare instiftades av Ericsson år 1985 med syfte att främja pedagogisk utveckling vid KTH.
Utmärkelsen gick 2017 till David Broman med motiveringen:
“David Broman sätter studenterna i centrum och innehar en stark studentempati där han verkligen lyssnar
på studenterna. För David är det viktigt att varje student ges möjlighet att utvecklas som hen vill men han
säkerställer samtidigt att samtliga studenter når upp till de viktigaste målen i kursen. Davids kombination av
gedigen pedagogisk förståelse och stort engagemang är någonting som är tydligt för studenterna, vilket gör
dem än mer motiverade. Studenterna i Davids kurser lär sig både ämnet i sig men också färdigheter och
kunskaper som kommer vara relevanta för dem i kommande kurser och hela arbetslivet. Med en gedigen
kunskap inom examinationsupplägg, forskningsämnet i sig och studentaktiverande undervisningsmetoder
får David studenterna att lära sig mycket och ha kul samtidigt. THS hoppas att David fortsätter utvecklas
samt sprider sina goda exempel och erfarenheter till andra, både i hans närmiljö och till hela KTH.”

Rektorns jämställdhets- och mångfaldspris för teknolog
Rektor instiftade denna utmärkelse till lärare för att uppmärksamma och uppmuntra JML-arbete vid KTH.
THS ville då införa en motsvarande utmärkelse för studenter, som delas ut vid samma tidpunkt. Under året
delades detta ut till studenten Marika Daleke från Maskinsektionen med motiveringen:
“Marika har drivit i att förena alla THS sektioner i ett gemensamt bidrag under Prideparaden hösten 2017.
Det är första gången en utomstående har kunnat se hela KTH i samlad trupp stödja HBTQ-personers
rättigheter och därmed har det inte bara varit väldigt värdefullt för gemenskapen inom KTH utan också för
dess profil utåt sett.”
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Kamratstipendiet 2017
År 1912 instiftades Kamratstipendiet för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av
studentkårens sektioner. Varje sektion kan nominera en till tre personer varje år. Årets pristagare är:
Sektion

Namn på stipendiat(er)

Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL)

Nelly Wannberg
Joakim Wassinge
Linda Frithiof

Elektrosektionen (E)

Daniel Ahlberg

Fysiksektionen (F)

Ariel Abedali
Helen From
Fredrik Sjöström

Ingenjörssektionen Bygg (IsB)

Chris Bay
Sofia Ulfgrim

Kemisektionen (K)

Hanna Duback Schömer
Tamara Patranika
Avital Cherednik

Sektionen för Medieteknik (Media)

Nina Nokelainen

Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT)

Johanna Jacobsson

Flygsektionen (T)

Rodrigue Bonnevie

Sektionen för Energi och Miljö (W)

Ingrid Radell
Elin Rahmqvist
Fanny Ahlberg

Övriga sektioner avstod från att nominera.

Framtid
Framtid är det verksamhetsområde som rör THS samarbeten med näringslivet. Syftet är att förbereda THS
medlemmar för livet efter KTH, med visionen att alla studenter ska få sitt drömjobb efter examen.
Verksamheten genererar intäkter från de företag och organisationer som vill komma i kontakt med våra
medlemmar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen av THS Future och THS Armada.
THS Future arbetar kontinuerligt under året med att arrangera projekt och event relaterade till näringslivet
och leds av Näringslivschefen. Näringslivschefen arbetar även med att knyta nya samarbetsavtal till THS
och med att säkra finansiering till verksamheten genom att etablera goda relationer och samarbeten med
framtida arbetsgivare till KTH:s studenter.
THS Armada arrangerar årligen THS arbetsmarknadsmässa och event som görs i anslutning till denna.
Arbetet leds av Projektledaren för THS Armada och syftet med arbetsmarknadsmässan är att THS
medlemmar på ett enkelt sätt ska ges möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet, inspireras och
upptäcka vad studierna kan leda till i framtiden.
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THS Future
THS Future bedriver sex projekt Innovation Week, REEF, RoS, Work in Sweden, Green Week och
Consulting Eve. 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 är att kontinuiteten faller då de sällan engagerar sig i flera år och t.ex. söker
ansvarsposter året efter de har börjat, eftersom de inte är kvar i Sverige, däremot har det ökade mångfalden
och gjort arbetet mer målgruppsanpassat
THS Future har under året gjort ett utmärkt ekonomiskt resultat och presterat väl över budget utan att
förlora kvalitet i verksamheten. Intäkterna har varit drygt 2,1 miljoner emot budgeterade intäkter på knappt
1,4 miljoner. Däremot har vissa av projekten såsom att kommersialisera studentenkäten ATEC inte varit
lika framgångsrik. Även projektet Techrec som ska bli en jobbannonsplattform har hamnat lite på
efterkälke, men har betatestats under året.

THS Armada
THS Armada år 2017 gick av stapeln 21-22 november och var en succé. Även i år var hållbarhet och
mångfald fokusområden för mässan som genomsyrade projektet från start. För att uppmärksamma
hållbarhet och mångfald ytterligare fanns det även ett “Green room” och ett “Diversity room” under
mässan för företag som satsade särskilt mycket på dessa områden. För att minska mässans samlade
klimatpåverkan gjordes även en översyn av tidigare utgifter för bland annat trycksaker och giveaways, vilket
resulterade i att användandet av dessa typer av produkter minskade. Även certifieringen “Eco-Labeled
event” är något som jobbats med för att kvalitetssäkra hållbarhetsarbetet. De ekonomiska resultaten talar
för sig själva med ett överskott på drygt 4,5Mkr, vilket är nästan 600tkr över budget. Anledningen till detta
var framförallt att mässintäkterna blev oväntat höga på grund av den stora höjningen av priset på
baspaketet, nära 7tkr mer per utställande företag jämfört med 2016.
Inför mässan 2018 är planerna på god väg och arbetet har gått ut på att fortsätta att bygga Armadas
varumärke med tydliga värderingar. Här har en avvägning gjorts mellan hög avkastning och att ta in företag
som delar Armada och THS värderingar. Det är ett arbete som kommer ge Armada den värderingsmässiga
grund som skapar en välfungerande organisation.

Studiesocial vardag
Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML)
Under hösten ägde uppropen #metoo rum. Svenska Dagbladet har skrivit om sexualbrott på KTH och där
har vi varit med och kommenterat. Vi satte i samband med det upp ett formulär där en anonymt kunde
dela sina egna erfarenheter, ths.kth.se/metoo, vilket har fått en hel del svar. Det har varit både
chockerande och upprörande att se de svaren.
KTH har startat upp KTH Equality Office och vi har tillsammans jobbat för att sätta upp ett system där
studenter lätt kan få hjälp vid fall av diskriminering, trakasserier eller liknande. Uppropen #metoo har
också tagits upp och diskuterats på JML-råd. I samarbete med Equality Office har alla sektioner bjudits in
att gå en kvällskurs på KTH som handlar om JML-arbete inom kårverksamhet. Även några från
kårledningen gick denna kurs.
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Under året har THS genom Malvina varit med och drivit på att byta namn på Osquldas väg och det nya
namnet blev Malvinas väg. THS har officiellt satt ett namn på den kvinnliga teknologen till Quristina och
på så vis bytt från det tidigare inofficiella Osqulda.
Cheferna för utbildningsinflytande har under året tillsatt en person ansvarig för JML i syfte att avlasta den
minskade arbetskapaciteten i och med att THS Utbildning gått från att ha tre arvoderade till två arvoderade
samt att studiesociala enheten under året bara hade en svensktalande. Den studiesociala enheten har bland
annat arbetat för att göra toaletterna i Nymble könsneutrala.

Hälsa
Under verksamhetsåret 16/17 har THS i samarbete med Reftec genomfört undersökningen Hur Mår
Teknologen och Naturvetaren. Det är en enkätundersökning som genomförs ungefär var femte år och som
blir ett mått på hur studenterna vid sju olika tekniska lärosäten mår. Tyvärr har vi inte tillgång till rådatan
till utvärderingen och graferna vi fått av Enkätfabriken är inte av så bra kvalitet. Större problemet är dock
ändå att datan inte är statistiskt säkerställd, så utvärderingen i helhet betyder inte särskilt mycket. Med
tanke på detta och arbetsbördan hos medlemmarna i STORK (och historiken kring minst en utbränd
person i STORK varje år) kändes det som bästa lösningen att inte göra en fullskalig analys på HMTN utan
istället släppa i princip graferna och analysen som gjordes av Enkätfabriken.

Studiesocial fritid
Mottagningen
I höstas genomfördes mottagningen som till största del gick bra undantaget ett par problem med
bokningssystemet. Utvärderingsenkäten fick väldigt dålig svarsfrekvens, vilket kan bero på att den
skickades ut något senare än tidigare även om det inte förklarar hela problemet. Det har undersökts om
enkäten skulle kunna skickas ut via KTH nästa år för att öka svarsfrekvensen.

Internationella mottagningen
Den internationella mottagningen för hösten hade 1800 deltagande studenter. Det ingick också en
slutbankett som var mycket lyckad.
Vårens internationella Mottagning avslutades den 2 februari med en bankett. 40 buddies varav 9 i
projektgruppen och 300 nyanlända har deltagit i mottagningen som började med en liten ceremoni med
KTH i Nymble. Signup-systemet som används, även om det förbättrats mycket senaste året, behöver dock
fortfarande utvecklas för att fungera bra under mottagningen i höst.
Internationella mottagningen för hösten i år är rekryterad och består för höstens mottagning av 15
projektmedlemmar och 99 buddies, många som också varit med tidigare.
För att ytterligare föra samman alla studenter har det tillsammans med mottagningssamordnaren förts
arbete för att ta fram en workshop med ett företag med syftet att ge sektionerna verktyg för att inkludera
internationella studenter. Workshopen kommer hållas för sektionsordförandena i september.
Internationella rådet har ändrat regleringarna för de 0,2 bonuspoängen. Den nya versionen tydliggör hur
långt ett event behöver vara för att bli medräknat. Den nya versionen belönar också bakgrundsarbetare
eftersom det inte bara är event som förbättrar kvaliteten för internationella studenter.
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En föreläsning för att välkomna internationella studenter till Sverige och introducera dem till JML-frågor
ska hållas i början av hösten.

MAIN
MAIN (Master’s and international group) har blivit en undergrupp till THS International, nu under namnet
THS MAIN. De anordnar ungefär två större event i månaden för alla studenter och i samarbete med KTH
har vi tagit fram ett erbjudande om lokal till dem.

Event och fester
Under det gångna verksamhetsåret så har ett flertal event och fester såsom tentapubar, fredagspubar och
specialevent hållits i Nymble. Vidare så har andra specialevent hållits, såsom Octo-beer-fest, THS
Cocktailparty som alla var uppskattade. Nytt för i år är att vissa fotbollsmatcher har börjat visas.
Nya indikationer av representanter från tillståndsmyndigheten och KTH är mer positiva angående
gemensam serveringskrets.

Sport
Union Sports Association (USA) har som vanligt haft återkommande event däribland gratis volleyboll i
KTH-hallen en gång i veckan. THS Tournaments (THSM) har också hållits med högt deltagande. THS
medlemmar har fortsatt tillgång till gratis squash. Idrottsrådet har visat att det är en bra miljö för samarbete
med idrottsfrågor. USA har dessutom i slutet av året genomgått ett namnbyte till THS Sports.

Kommunikation
Under verksamhetsåret har kommunikationschefen drivit ett flertal projekt inom området IT och system.
Bytet av medlemssystemet har varit det största, där THS varit tvungna att ha klart ett nytt medlemssystem
till nästa verksamhetsår eftersom det gamla inte har stöd för nya Ladok. Det nya medlemssystemet blev ett
som heter ArcMember som utvecklats för THS och som implementeras till nästa verksamhetsår. Men det
har även arbetats för att implementera Google Apps och Canva för internt bruk på THS Centralt. För
Canva har det tagits fram mallar och koncept för att möjliggöra för olika delar av THS Centralt att enkelt
skapa sitt eget kommunikationsmaterial.
När det gäller själva kommunikationsarbetet har flera nya insatser gjorts. En sak var att implementera ett
välkomstbrev som kom till alla nyantagna studenter från THS, vilket inte gjorts tidigare. En annan sak var
fortsatt arbete med omstrukturering av THS Hemsida. Det har också gjorts en insats för att möjliggöra
kommunikation för THS med skärmarna i Nymble, där de nu är uppkopplade med små datorer så att de
kan styras av THS kommunikationschef. Förutom det har nya profilkläder tagits fram och delats ut till
förtroendevalda inom THS centralt, för att öka samhörigheten och synligheten av THS på campus. THS
instagram konto har också börjat delas ut mellan de förtroendevalda på kåren som under en vecka får ta
bilder och presentera vad de arbeta med för att både öka kunskapen om vad kåren gör och få fler att vilja
söka heltidsposter.
Under året har det även startats ett utökat samarbete mellan THS och KTH:s kommunikationsavdelning.
Detta för att påbörja arbetet att förtydliga vad som THS respektive KTH bör kommunicera ut till
nuvarande studenter.
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Osqledaren
Papperstidningen har utkommit med fyra tryckta nummer under verksamhetsåret. Till den sista tidningen
gjordes även en omarbetning och uppdatering av Osqledarens grafiska profil. Förutom den tryckta
tidningen så har Osqledaren satsat mycket på att producera webbaserat material. Bland annat genom att
regelbundet publicera webbartiklar. Men också genom att producera korta filmer designade specifikt för
konsumtion via sociala medier. Även några längre videos har producerats under året.
Osqledaren har som vanligt bevakat vad som händer inom THS, KTH och på alla campi. En av
tidningarna fokuserade på #Metoo uppropet som blev stort även inom studentvärlden. Andra
fokusområden var psykisk ohälsa bland studenter, campus 100 år, om studieytor på campus, datas
mottagning, skolsammanslagningen och hur kursassistenter väljs.
Vidare så har diskussionen kring den tryckta tidningen vara eller icke-vara har fortsatt under året. Under
året har det genomförts en enkätundersökning för att se hur många som läser den tryckta tidningen
respektive på nätet. Antalet svar blev 929, varav 70% läser den tryckta tidningen några gånger per termin
eller oftare medan 62% aldrig läser artiklar online. Enligt de siffrorna ansågs OL inte vara redo att gå över
till helt digitalt ännu.

Organisation
Under året har det arbetats med att ta fram verksamhetsdirektiv till THS Restaurangverksamhet och THS
Kansli. Dessa direktiv är tänkta som ett sätt att ge tydliga riktningar till de två verksamheter inom THS som
styrs av fast personal. Både för att ge ett tydligt sätt för förtroendevalda studenter att ge en riktning, men
också för att denna riktning ska få kontinuitet och inte bytas ut varje gång THS byter förtroendevalda.
Båda togs fram med personalgrupperna som påverkas och är beslutade samt meddelade till personalen.
Direktiven innehåller främst långsiktiga mål men har även plats för årliga mål likt verksamhetsplanen.

THS Ekonomi
THS budgeterar årligen kring ett nollresultat och vid händelse av eventuell vinst ska den återinvesteras i
verksamheten. Under 2017/18 budgeterades ett resultat på – 130 tkr med en omsättning på 39,5 mnkr.
Utfallet av året blev istället ett positivt resultat på 130 tkr med en omsättning på 40,6 mnkr, varav 1,4 mnkr
var internfakturerade intäkter.
Intäkter

Kostnader

Budget

39 535 623 kr

-39 662 750 kr

-127 127 kr

Utfall

40 637 727 kr

-40 506 070 kr

131 654 kr

1 102 104 kr

-843 320 kr

258 781 kr

Differens

Resultat

I väldigt grova drag beror det främst på två saker:
• Ökade intäkter för vår näringslivsverksamhet.
Både THS Armade och THS Future har gemensamt genererat en vinst på ca 600 tkr mer än
budgeterat.
• Bidrag från KTH.
Ökade intäkter från KTH för att bedriva mer verksamhet i frågor rörande jämställdhet,
likabehandling och mångfald samt psykisk hälsa.
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Vi har till 17/18 även höjt medlemsavgiften från 330 kr till 365 kronor och samtidigt beslutat att inte
skicka ut fysiska påminnelser om medlemskapsförnyelse. Trots detta ligger vårt medlemsantal i linje med
föregående år på ca 9650 medlemmar. Vilket tyder på att vårt medlemsantal antagligen inte är så rörligt
som vi tidigare trott.
Nedan följer först en översikt över alla verksamhetsområden uppdelade på de resultatställen vi använder i
budgeten samt en uppdelning av varje resultatställe var för sig med en kommentar på det ekonomiska
utfallet. Eftersom THS olika verksamhetsområden inte betalar för lokalhyra och övriga overheadkostnader
använder oss av en fullkostnadstäckning som fördelar om kostnaderna för administration och driften av
Nymble till övriga resultatställen. Detta gör att vi får en mer rättvis bild av verksamheten och mer korrekta
siffror vid bedömning av resultaten. THS har även en ekonomipolicy vars tredje del reglerar hur det
fullkostnadsmässiga resultatet för de olika resultatställena bör vara.
Verksamheter vars överskott ska bekosta övrig verksamhet
• RS10 Organisation och medlem
• RS42 Nymble långtidsuthyrning
• RS8 THS Eventverksamhet
• RS11 THS Armada
• RS50 THS Näringsliv
Verksamheter som bör bära sina egna kostnader
• RS5 THS Restaurangverksamhet
• RS41 Nymble korttidsuthyrning
• RS44 Nymble studieplatser
Verksamheter som bekostas av övrigt överskott
• RS2 Kårfullmäktige
• RS20 Kårpresidiet
• RS3 Kårstyrelsen
• RS43 Nymble föreningsrum
• RS6 Osqvik
• RS7 Kommunikation
• RS13 Osqledaren
• RS17 Studiesocial och internationell verksamhet
• RS18 Studentmedverkan
• RS19 Mottagning
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Utfall
Resultatställe (RS)
1
10
2

Administration
Organisation och
medlem
Kårfullmäktige

Intäkter

Kostnader

Budget
Resultat

Fullkostnadsresultat

Fullkostnadsresultat

Differens

85 967 kr

- 2 155 992 kr

- 2 070 026 kr

0 kr

0 kr

0 kr

4 242 048 kr

- 1 908 148 kr

2 333 900 kr

2 094 139 kr

1 910 720 kr

183 419 kr

0 kr

- 112 804 kr

- 112 804 kr

- 145 224 kr

- 213 822 kr

68 599 kr

20

Kårpresidiet

806 986 kr

- 839 535 kr

- 32 549 kr

- 337 486 kr

- 615 766 kr

278 280 kr

3

Kårstyrelsen

0 kr

- 252 261 kr

- 252 261 kr

- 303 422 kr

- 360 064 kr

56 643 kr

4

Nymble Drift

3 939 kr

- 8 252 862 kr

- 8 248 922 kr

0 kr

0 kr

0 kr

41

Nymble
Korttidsuthyrning

365 670 kr

- 94 420 kr

271 250 kr

- 240 003 kr

- 89 604 kr

- 150 399 kr

42

Nymble
Långtidsuthyrning

1 400 108 kr

0 kr

1 400 108 kr

882 836 kr

773 003 kr

109 833 kr

43

Nymble
Föreningsrum

500 000 kr

0 kr

500 000 kr

- 141 679 kr

- 129 709 kr

- 11 970 kr

44

Nymble
Studieplatser

1 500 000 kr

0 kr

1 500 000 kr

- 1 088 440 kr

- 1 035 480 kr

- 52 960 kr

5

Restaurangverksamhet

13 891 385 kr

- 13 654 041 kr

237 343 kr

- 1 012 059 kr

- 406 488 kr

- 605 571 kr

6

Osqvik

197 470 kr

- 521 470 kr

- 324 000 kr

- 388 646 kr

- 174 979 kr

- 213 666 kr

7

Kommunikation

0 kr

- 492 417 kr

- 492 417 kr

- 572 380 kr

- 651 929 kr

79 549 kr

8

Eventverksamhet

2 974 539 kr

- 2 634 724 kr

339 814 kr

- 946 036 kr

- 744 694 kr

- 201 342 kr

81

RN Eventteknik

1 140 575 kr

- 1 079 206 kr

61 369 kr

- 349 523 kr

- 375 317 kr

25 794 kr

11

THS Armada

8 140 250 kr

- 4 070 743 kr

4 069 507 kr

3 446 536 kr

3 339 206 kr

107 330 kr

13

Osqledaren

368 425 kr

- 738 047 kr

- 369 622 kr

- 557 741 kr

- 562 634 kr

4 893 kr

17

Studiesocial &
internat.
verksamhet

1 447 169 kr

- 1 256 044 kr

191 124 kr

- 171 478 kr

- 177 437 kr

5 959 kr

18

Studentmedverkan

810 500 kr

- 597 905 kr

212 595 kr

1 136 kr

- 53 852 kr

54 988 kr

19

Mottagning

564 480 kr

- 620 793 kr

- 56 313 kr

- 583 039 kr

- 620 327 kr

37 289 kr

50

THS Future

2 198 216 kr

- 1 224 658 kr

973 558 kr

544 163 kr

62 050 kr

482 113 kr

40 637 727 kr

- 40 506 070 kr

131 654 kr

131 654 kr

- 127 127 kr

258 780 kr

Totalt
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RS 1 Administration
Budget

57 760 kr

-2 287 168 kr

-2 229 408 kr

Fullkostnadsresultat
0 kr

Utfall

85 967 kr

-2 155 992 kr

-2 070 026 kr

0 kr

Differens

28 207 kr

131 176 kr

159 382 kr

0 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat

RS1 är ett resultatställe där vi samlar många overheadkostnader som sedan fördelas ut i
fullkostnadstäckningen, vilket också är anledningen till att det resultatet håller sig på 0 kr oavsett vad det
faktiska resultatet är. Skillnaden mellan budget och utfall beror här på att många olika kostnader är något
lägre än budgeterat och är på ca 5% vilket är väldigt nära med tanke på hur varierad vår verksamhet kan
vara från år till år.

RS 10 Organisation och medlem
Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget

4 293 000 kr

-2 128 320 kr

2 164 680 kr

Fullkostnadsresultat
1 910 720 kr

Utfall

4 242 048 kr

-1 908 148 kr

2 333 900 kr

2 094 139 kr

-50 952 kr

220 172 kr

169 220 kr

183 419 kr

Differens

Den större skillnaden här är att personalkostnader då vi gått från att ha två heltidsanställda som arbetat till
största del i kårexpeditionen till att ha en heltidsanställd samt två deltidsanställda som täcker upp vid
behov.

RS 2 Kårfullmäktige
Budget

0 kr

-180 065 kr

-180 065 kr

Fullkostnadsresultat
-213 822 kr

Utfall

0 kr

-112 804 kr

-112 804 kr

-145 224 kr

Differens

0 kr

67 261 kr

67 261 kr

68 599 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat

Minskade kostnader till följd av att det var något färre förtroendevalda som får arvoderade än det antal vi
budgeterar för. Det behövdes heller inte lika många möten vilket gjorde att möteskostnader blev något
lägre.

RS 20 Kårpresidiet
Intäkter

-303 679 kr

Fullkostnadsresultat
-615 766 kr

-839 535 kr

-32 549 kr

-337 486 kr

86 144 kr

271 130 kr

278 280 kr

Kostnader

Budget

622 000 kr

-925 679 kr

Utfall

806 986 kr

Differens

184 986 kr

Resultat

Ökade intäkter för det ökade bidraget från KTH nämnt i inledningen. De minskade kostnaderna är en
blandning av inte fullt utnyttjad budget för teambuilding, intern representation samt utbildning och att
några kostnader för året ligger på annat RS än det budgeterade.
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RS 3 Kårstyrelsen
Budget

0 kr

-292 000 kr

-292 000 kr

Fullkostnadsresultat
-360 064 kr

Utfall

0 kr

-252 261 kr

-252 261 kr

-303 422 kr

Differens

0 kr

39 739 kr

39 739 kr

56 643 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat

Följer budget i stort förutom att projektpotten knappt användes under året.

RS 4 Nymble drift
Kostnader

Resultat

0 kr

-8 056 973 kr

-8 056 973 kr

Fullkostnadsresultat
0 kr

Utfall

3 939 kr

-8 252 862 kr

-8 248 922 kr

0 kr

Differens

3 939 kr

-195 889 kr

-191 949 kr

0 kr

Intäkter
Budget

Året har präglats av vattenläckor på två platser i huset, varav en väldigt omfattande i Gamla matsalen som
behövt åtgärdas omgående. Lett till ökade oväntade kostnader men även minskat planerade reparationer
och upprustningar på grund av omprioritering. Utöver det har även värmekostnader ökat med ca 250 tkr
på grund av förnyat avtal, trots att vi tack vara effektiviseringar använder mindre värme än tidigare år.

RS 41 Nymble korttidsuthyrning
Budget

551 000 kr

-134 381 kr

416 619 kr

Fullkostnadsresultat
-89 604 kr

Utfall

365 670 kr

-94 420 kr

271 250 kr

-240 003 kr

-185 330 kr

39 961 kr

-145 369 kr

-150 399 kr

Intäkter

Differens

Kostnader

Resultat

Markant mindre hyresintäkter än budgeterat, vilket snarare beror på miss i budgetering än ett sämre resultat
än väntat, resultatet ligger i linje med förra året men budget ligger ca 100 tkr högre. RS41 bör enligt
ekonomipolicyn kunna bära sina egna kostnader, vilket det inte gör i dagsläget och inte heller har gjort på
ett tag. Detta uppmärksammades i våras varpå ett arbete påbörjades för att se över rutiner gällande
bokningar och priser.

RS 42 Nymble långtidsuthyrning
Budget

1 283 068 kr

0 kr

1 283 068 kr

Fullkostnadsresultat
773 003 kr

Utfall

1 400 108 kr

0 kr

1 400 108 kr

882 836 kr

117 040 kr

0 kr

117 040 kr

109 833 kr

Intäkter

Differens

Kostnader

Resultat

Även här en liten miss i revideringen av budgeten men åt andra hållet jämfört med RS41. Helt enkelt ett
hyresavtal som förnyades från 1 jan 2018 som det räknades fel på under hösten. I övrigt helt i linje med
budget.
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RS 43 Nymble föreningsrum
Budget

500 000 kr

0 kr

500 000 kr

Fullkostnadsresultat
-129 709 kr

Utfall

500 000 kr

0 kr

500 000 kr

-141 679 kr

0 kr

0 kr

0 kr

-11 970 kr

Intäkter

Differens

Kostnader

Resultat

Precis enligt budget. Skillnad i fullkostnad beror endast på att driften för huset var dyrare än budgeterat.

RS 44 Nymble studieplatser
Budget

1 500 000 kr

0 kr

1 500 000 kr

Fullkostnadsresultat
-1 035 480 kr

Utfall

1 500 000 kr

0 kr

1 500 000 kr

-1 088 440 kr

0 kr

0 kr

0 kr

-52 960 kr

Intäkter

Differens

Kostnader

Resultat

Precis enligt budget. Skillnad i fullkostnad beror endast på att driften för huset var dyrare än budgeterat. RS
44 bör däremot enligt ekonomipolicyn bära sina egna kostnader. Något som det är rätt långt ifrån att göra.
Det handlar till stor del att vi har väldigt mycket yta i huset som används som studieplatser dagtid medan
KTH inte vill betala mer för studieplatser i Nymble i dagsläget. Eftersom resultatet för hela THS idag ser
bra ut behövs inga direkta åtgärder. Däremot om det börjar se sämre ut, kan detta betyda att mer av husets
yta används till vinstindrivande verksamhet, eftersom det är inkomstbringande åtgärd som inte bryter mot
ekonomipolicyn.

RS 5 THS Restaurangverksamhet
Intäkter

Kostnader

Budget

14 450 000 kr

-13 613 406 kr

836 594 kr

Fullkostnadsresultat
-406 488 kr

Utfall

13 891 385 kr

-13 654 041 kr

237 343 kr

-1 012 059 kr

-558 615 kr

-40 635 kr

-599 251 kr

-605 571 kr

Differens

Resultat

Vårt överlägset största resultatställe och även ett av det mer osäkra vilket medför att det har en stor
påverkan på hela resultatet. Här är den stora skillnaden intäktstapp framförallt i THS Café och Café Entré
som vardera har 400 tkr mindre i intäkter än budgeterat för året. Exakt anledning till detta har varit svårt
att avgöra då mycket har sett ut ungefär som tidigare förutom lite hårdare konkurrens på fika än tidigare. I
ett försök att nå tillbaka till tidigare nivåer på försäljning har en uppdatering av THS Café påbörjats för att
vara mer attraktivt en tidigare.
Övrig försäljning har i stort gått i linje med budget och till viss del även täckt upp för intäktstappet i
caféerna. Det har däremot varit lite större rörelse i kökspersonal än väntat där det mest framträdande är att
vår tidigare kökschef slutade i början av hösten vilket ledde till att verksamhetschefen för THS
Restauranger behövde ta mer ansvar för det dagliga. Tapp i personalstyrka har också lett till att vi vid flera
tillfällen behövt hyra in personal för att täcka upp vid sjukdomar och mellan provanställningar för ny
personal vilket reflekteras en del i kostnaderna som också ökat. RS5 ska enligt ekonomipolicyn ha ett
överskott som bekostar övrig verksamhet vilket kan synas vara väldigt långt borta sett till årets resultat,
även om budget hade följts fullständigt. Däremot är THS Restaurangverksamhet fortfarande under
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uppbyggnad vilket får en effekt på hela resultatet även om de stabila delarna går med vinst. Förhoppningen
är att vi i samband med omstruktureringen för THS Eventverksamhet även får en tydligare plats och mer
synergier för THS Restaurangverksamhet så att vi fullt ut kan utnyttja att vi äger en väl fungerande
restaurangverksamhet med två caféer.

RS 6 Osqvik
Budget

190 000 kr

-295 608 kr

-105 608 kr

Fullkostnadsresultat
-174 979 kr

Utfall

197 470 kr

-521 470 kr

-324 000 kr

-388 646 kr

7 470 kr

-225 862 kr

-218 392 kr

-213 666 kr

Intäkter

Differens

Kostnader

Resultat

Markant ökade kostnader framförallt på grund av omfattande elproblem som upptäcktes och behövde
åtgärdas omgående för att inte utgöra en brandrisk. I övrigt helt i linje med budget. RS6 bör enligt
ekonomipolicyn kunna bära sina egna kostnader, vilket det inte gör i dagsläget och inte heller har gjort på
ett tag. Situationen här är väldigt lik den som för RS41 Nymble korttidsuthyrning och även här har ett
arbete påbörjats för att se över rutiner för bokningar och priser så att det både moderniseras och anpassas
efter ökade kostnader.

RS 7 Kommunikation
Budget

0 kr

-569 620 kr

-569 620 kr

Fullkostnadsresultat
-651 929 kr

Utfall

0 kr

-492 417 kr

-492 417 kr

-572 380 kr

Differens

0 kr

77 203 kr

77 203 kr

79 549 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat

Skillnad i kostnader eftersom vi slutat med fysiska utskick om förnyelse av medlemskap som tidigare
kostade ca 50 tkr per år. I övrigt helt i linje med budget.

RS 8 Eventverksamhet
Intäkter

Kostnader

Budget

3 070 000 kr

-2 532 379 kr

537 621 kr

Fullkostnadsresultat
-744 694 kr

Utfall

2 974 539 kr

-2 634 724 kr

339 814 kr

-946 036 kr

-95 461 kr

-102 345 kr

-197 807 kr

-201 342 kr

Differens

Resultat

Överlag har det varit ett litet intäktstapp inom verksamheten som tillsammans summerar till ca 100 tkr.
Även lite ökade kostnader för exempelvis vakter och utökade sändningstillstånd för att kunna sända
exempelvis Melodifestivalen och Champions League. RS8 ska enligt ekonomipolicyn ha ett överskott som
bekostar övrig verksamhet, vilket det inte gjort på väldigt länge. Anledningarna bakom detta är många och
svåra att både hitta och lösa men ett arbete startades förra året för att omstrukturera THS
eventverksamhet. Förhoppningen är att arbetet ska bli smidigare och effektivare för alla inblandade och
därmed även göra ett bättre ekonomiskt resultat.
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RS 81 RN Eventteknik
941 000 kr

-906 216 kr

34 784 kr

Fullkostnadsresultat
-375 317 kr

1 140 575 kr

-1 079 206 kr

61 369 kr

-349 523 kr

199 575 kr

-172 990 kr

26 585 kr

25 794 kr

Intäkter
Budget
Utfall
Differens

Kostnader

Resultat

Följer budget bra. Har lyckats dra in mer på uthyrning av teknik och personal och har därmed kunnat
ersätta mer teknik som inte är i så bra skick längre.

RS 11 THS Armada
Intäkter

Kostnader

Resultat

Fullkostnadsresultat

Budget

7 704 295 kr

-3 733 220 kr

3 971 075 kr

3 339 206 kr

Utfall

8 140 250 kr

-4 070 743 kr

4 069 507 kr

3 446 536 kr

435 955 kr

-337 523 kr

98 432 kr

107 330 kr

Differens

Fick in några fler företag till mässan som står för större delen av intäktsökningen, även en liten utvidgning
av event utanför mässan. Lite fler kringkostnader för framför allt lokalhyra än planerat.

RS 13 Osqledaren
Intäkter

Kostnader

Resultat

Fullkostnadsresultat

Budget

340 000 kr

-714 020 kr

-374 020 kr

-562 634 kr

Utfall

368 425 kr

-738 047 kr

-369 622 kr

-557 741 kr

28 425 kr

-24 027 kr

4 398 kr

4 893 kr

Differens

I stort i linje med budget.

RS 17 Studiesocial och internationell verksamhet
Intäkter

Kostnader

Resultat

Fullkostnadsresultat

Budget

1 358 000 kr

-1 168 480 kr

189 520 kr

-177 437 kr

Utfall

1 447 169 kr

-1 256 044 kr

191 124 kr

-171 478 kr

89 169 kr

-87 564 kr

1 604 kr

5 959 kr

Differens

Ökat omfattningen av några event med oförändrat resultat. I övrigt helt i linje med budget.

RS 18 Studentmedverkan
Budget

822 500 kr

-676 281 kr

146 219 kr

Fullkostnadsresultat
-53 852 kr

Utfall

810 500 kr

-597 905 kr

212 595 kr

1 136 kr

Differens

-12 000 kr

78 376 kr

66 376 kr

54 988 kr

Intäkter

Kostnader

Resultat
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Lite minskade kostnader utspritt på flera områden, överlag i linje med budget. RS 18 ska enligt
ekonomipolicyn bekostas av övrig verksamhet, vilket det egentligen gör i dagsläget då intäkterna den dela
av KTH bidraget vi vill lägga på den typen av verksamhet, anledningen varför det ser positivt ut är till
största del eftersom den nyvalda Chefen för utbildningsinflytande började jobba och fick arvode från och
med 1 juli istället för 1 juni i år.

RS 19 Mottagning
Budget

485 000 kr

-577 831 kr

-92 831 kr

Fullkostnadsresultat
-620 327 kr

Utfall

564 480 kr

-620 793 kr

-56 313 kr

-583 039 kr

79 480 kr

-42 962 kr

36 518 kr

37 289 kr

Intäkter

Differens

Kostnader

Resultat

Ingen större förändring. Fått in lite mer pengar efter fördelning från 1 jan men inte riktigt kunnat spendera
dessa än då det var efter mottagningen.

RS 50 THS Future
Budget

1 368 000 kr

-871 101 kr

496 899 kr

Fullkostnadsresultat
62 050 kr

Utfall

2 198 216 kr

-1 224 658 kr

973 558 kr

544 163 kr

830 216 kr

-353 557 kr

476 659 kr

482 113 kr

Intäkter

Differens

Kostnader

Resultat

Har haft ett väldigt bra år och sålt både fler och större event. Lite ökade kostnader till följd av det ökade
verksamheten men med bra marginal vilket syns tydligt på sista raden.

THS Bolag
Kontakten mellan THS och våra två helägda dotterbolag sköts av Vice Kårordförande, som enligt
Kårstyrelsens PM för Bolag är ägarrepresentant. Det innebär att denne har haft i uppdrag att företräda
THS i egenskap av aktieägare.

THS Consulting
Tekniska Högskolans Studentkonsulter (THS Consulting) har under året letts av följande styrelse: Johannes
Midtbö (styrelseordförande), Filip Schulze, Jenny Löhr, Joel Henriksson Larsson, Maria Jansson, Natis
Johansson, Stefano Dell’Orto. Verkställande direktör i bolaget har varit Niklas Timarson.
Bolaget har under året genomgått en stor förändring och bland annat bytt namn till THS Consulting för att
lättare marknadsföra sig till nya kunder, uppdaterat ledningsstrukturen och omarbetat sin prismodell.
Fokus under året har varit att hitta en ny stabilitet efter förra året som var skakigt både ekonomiskt och
personalmässigt. Med det medföljde också att resultatet för första delen av året var lägre än förhoppningen.
Det dröjde till slutet av det tredje kvartalet innan resultat av omstruktureringen började synas och nya
projekt började ta fart på riktigt. Bolaget har fortsatt fyra verksamhetsområden: strategi och analys,
produktutveckling, informationsteknik samt hållbar utveckling. Största området med flest konsulter ute i
uppdrag var informationsteknik. Under året omsatte bolaget 176 tkr och gjorde ett resultat på -50 tkr.
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Kårbokhandeln
Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB (Kårbokhandeln) har under året letts av följande styrelse:
Lennart Kjellman (styrelseordförande), Charlotte Permin-Fager, Erica Dragon, Rasmus Antonsson, Roland
Bergkvist, Sophie Rudén och Sören Östlund.
Styrelsen har under året fokuserat på verksamhetsstrategin för framtiden och hur bokhandeln kan anpassa
sig efter den alltmer digitala marknaden. Personalen har fortsatt sett över kostnader för att förbättra
marginalerna så mycket som möjligt. Bolagets verksamhet har varit att bedriva försäljning med
studentlitteratur, kontorsmaterial samt kårattiraljer, vilket har gjorts i kårhuset Nymble. Bokhandeln
omsatte under året 7 826 tkr och gjorde ett resultat på 56 tkr.

Fastigheter och förvaltning
Nymble
Under sommaren färdigställdes ombyggnationen av Lilla Gasque till att bli köksplatser för att sektionerna
ska ha bättre möjligheter att laga mat, specifikt under mottagningen.
Verksamhetsåret har dessutom präglats av vattenläckor på flera ställen i huset. Den största inträffade redan
under sommaren och påverkade en stor del av väggen mellan Gamla matsalen och Bistron samt ca en
fjärdedel av golvet som behövde brytas upp och ersättas. Det dröjde till julledigheten innan det till slut var
helt åtgärdat. Nästa vattenläcka i större slag var vid ingång 19 vars omfattning var svår att bedöma innan
det mot slutet av året åtgärdades och innebar att hela ingången behövde grävas upp utvändigt för att fixa
väggen under marken.
Mot slutet av året påbörjades ett nytt projekt för framtida nyttjande av Gamble som är tänkt att bli en lite
finare lokal för event så som lunchföreläsningar, seminarier och workshops.

Osqvik
Osqvik har under året gått enligt budgetintäktsmässigt. Däremot har det varit många åtgärder som behövt
göras med exempelvis vatten och el som dragit upp kostnaderna väldigt mycket jämför med budgeterat. I
slutändan blev resultatet ca 200 tkr sämre än budgeterat och det börjar märkas att huset är lite föråldrat och
i behov av upprustning.

Restaurang och Caféer
I början av verksamhetsåret gjordes prisjusteringar,
ändringar i menyn och kaffe ingår på maten nu till alla.
Nya vattenstationer som inte behöver fyllas på har
installerats vilket underlättat för personalen. Arbete har
förts för att öppna en ny restaurang på campus som har
annorlunda profil jämfört med de som bedrivs i
dagsläget.
Baserat på prognosen för 17/18:s utfall så ligger
intäkterna under budget. Det beror främst på att
försäljningen från THS Café och Café Entré är mindre
än förväntat.

Färskpressad juice - en ytterligare nyhet i THS Café.
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Rapportering på verksamhetsplanen
THS hade 31 mål i sin verksamhetsplan för 2017/2018. 16 av dem har fullgjorts på ett tillfredsställande
sätt, medan inom 12 gjordes framsteg men inte hela vägen till målet och till sist var det 3 där få eller inga
framsteg gjordes.

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

1.1 KTHs utbildningar utvecklas med pedagogik och studentens
lärande i fokus
1.1.1 I samverkan med fakultetsrådet tillsätta en arbetsgrupp med syfte att ta fram
en handlingsplan för inrättandet av ett incitamentsystem som uppmuntrar till
pedagogisk skicklighet för lärare på KTH.
Status: Slutfört
KTH har nu tillsatt en arbetsgrupp och en av THS Chefer för Utbildningsinflytande är studentrepresentant
i gruppen.

1.2 KTH:s utbildning och examination är rättssäker och rättvis
1.2.1 Bevaka arbetsgruppen för inrättandet av anonym rättning vid skriven tentamen
på KTH.
Status: Slutfört
Under året har rapportering skett till kårfullmäktige. Det har funnits en inaktiv arbetsgrupp på KTH, men
den är nu igång och jobbar igen och det finns planer för pilottester snart. Fortsättning följer
nästkommande verksamhetsår.
1.2.2 Uppdatera befintliga rutiner för att dokumentera och följa upp studenträttsfall.
Status: Arbetat på men ej klart
Ett anonymt ärendehanteringssystem har tagits fram och det är nu bara det visuella kvar. Lansering
kommer ske på hemsidan under hösten och sedan ska ett dokument för hur det ska skötas tas fram.

1.3 KTH:s utbildningar håller hög kvalitet
1.3.1 Verka för att KTH har pedagogisk sakkunnighet i anställningsärenden.
Status: Slutfört
Detta har främst arbetats med genom att arbeta med uppdrag 1.1.1, pedagogiska meriteringssystem, och
rektor är positiv till pedagogiskt sakkunniga.
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1.4 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att påverka sin
utbildning
1.4.1 Samarbeta med THS lokalt samt KTH för att ta fram ett effektivt
representationssystem på kursnivå.
Status: Arbetat på men ej klart
På THS hemsida har kontaktuppgifter till samtliga studienämnder samlats för att studenter enklare ska
kunna kommunicera sina åsikter som kurserna. Nya anvisningar för kursutvärdering och -analys har även
tagits fram och implementeringen av dessa fortskrider. Målet var egentligen ett enkelt digitalt
representationssystem, men det har inte hittats någon bra lösning för att uppnå det.
1.4.2 Uppdatera KTH:s riktlinjer för studentinflytande och verka för att KTH:s anställda
agerar i enlighet med dessa.
Status: Arbetat på men ej klart
Samtal med ansvariga vid KTH pågår, det är viktigt att KTH:s dokument inte reglerar vad THS ska göra.
Troligtvis kommer detta att göras i två dokument; ett som ägs av KTH och behandlar skolans skyldigheter
och ett som ägs av THS och förklarar strukturen. Dokumenten är alltså inte idag framtagna men arbetet är
påbörjat.

1.5 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att genomföra sina
studier
Det fanns inga uppdrag för detta mål.

2. Framtid
Alla studenter ska få sitt drömjobb.

2.1 KTH:s utbildningar har tydlig arbetslivsanknytning
Det fanns inga uppdrag för detta mål.

2.2 All THS näringslivsverksamhet håller hög kvalitet och utvecklas
ständigt
2.2.1 Lansera en jobbannonsplattform riktad mot studenter, exjobbare och
nyexaminerade studenter.
Status: Arbetat på men ej klart
Dessvärre har det tagit mer tid än väntat med att lansera jobbannonsplattformen Techrec men en betaversion är nu lanserad och en testgrupp bestående av 35 företag utvärderar funktionaliteten. Lanseringen
sker förhoppningsvis under hösten.
2.2.2 Armada ska efter mässan utvärdera om den ska bevara det nuvarande
mässkonceptet med två dagar där samma företag står båda dagarna.
Status: Slutfört
Med hjälp av utvärderingen efter mässan samt riskanalyser drogs slutsatsen att det ur ett logistiskt och
ekonomiskt perspektiv i dagsläget inte går att genomföra.
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2.2.3 Starta ett bolag för att kunna få bättre användning av enkäten ATEC.
Status: Ej slutfört
Som rapporterats under året har inte Chalmers Studentkår som vi delar ATEC med inte varit intresserade
av att starta ett bolag. På grund av detta har frågan istället prioriterats ned till fördel för andra
arbetsuppgifter. Däremot förs det diskussioner med arbetsmarknadsansvariga i andra teknologkårer för att
se om de kan vara intresserade av vår affärsidé.

2.3 THS näringslivsverksamhet är samstämmig och professionell
Det fanns inga uppdrag för detta mål.

2.4 THS erbjuder studenter vid KTH verktyg och kompetensutveckling
som rustar dem inför arbetslivet
2.4.1 Ta fram minst ett event inom Future respektive Armada där THS medlemmar får
möjlighet till kompetensutveckling genom evenemang med utställare, event- eller
partnerföretag.
Status: Slutfört
Det har hållits event i intervjuteknik, unconscious bias, kollektiv intelligens/utveckling av effektiva team,
säljteknik, jobbintervjuer samt CV-granskning.

3. Studiesocial vardag
Alla studenter har en problemfri vardag.

3.1 Studenter vid KTH har god kännedom om en god psykisk och fysisk
hälsa, samt vet var de ska vända sig för att få hjälp och stöd i sin
vardag
3.1.1 Upprätta en krisplan för THS Central som är förenlig med KTH:s och informera THS
Lokalt om den.
Status: Arbetat på men ej klart
Ett utkast sedan förra året har varit grunden för arbetet med krisplanen. Inspiration har hämtats från
liknande dokument från andra skolor inom Reftec. Utkastet skall kompletteras och sedan så småningom
läggas ut på THS hemsida.
3.1.2 Sammanställ materialet från enkäten ”hur mår teknologen” och ta fram en
handlingsplan baserat på resultatet.
Status: Ej slutfört
Som tidigare rapporterats till KF var underlaget från enkäten som skickades ut under föregående
verksamhetsår undermåligt och till detta tillkom problem med det företag som vi beställt enkäten av,
Enkätfabriken, endast levererade en kort analys och inte ville ge ut rådatan. På grund av den redan höga
arbetsbörda i den arbetsgrupp ansvarig för enkäten, samt att det framkommit att liknande problem
uppstått när den förra enkäten gjorts, tog Reftecs styrelse beslutet att det inte var värt att fortsätta jobba
med enkäten.
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3.1.3 Tillsammans med Malvina undersöka kvinnliga teknologers vilja att byta ut
namnet Osqulda samt ta fram ett nytt förslag på namn för kvinnliga teknologer.
Status: Slutfört
Efter beslut av kårfullmäktige heter nu den kvinnliga teknologen Quiristina, döpt efter Drottning Kristina.

3.2 KTH:s och THS lokaler möter studenternas dagliga behov och
stimulerar studenternas inlärning
Det fanns inga uppdrag för detta mål.

3.3 Nymble är levande och tillgängligt för THS medlemmar
3.3.1 Ta fram en långsiktig plan för att göra Nymble och Osqvik till fysiskt tillgängliga
miljöer.
Status: Arbetat på men ej klart
Den tydligaste åtgärden som gjorts är att skyltar satts upp i de olika salarna och ytorna i Nymble. Vidare
har även den fysiska tillgängligheten utvärderats, bland annat tillgången till bastun på Osqvik. Vidare ska
kompetens inom dessa ämnen hos KTH eftersökas och i annat fall ta in en konsult för att hitta
utvecklingsområden.

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

4.1 Alla studenter vid KTH erbjuds ett attraktivt engagemang som bidrar
till fysisk hälsa
4.1.1 Arbeta tillsammans med Idrottsrådet för att implementera ett system där hyrda
halltider kan användas maximalt av THS medlemmar.
Status: Slutfört
Det gjordes ett samarbetsavtal under höstterminen och detta förnyades av parterna själva så detta bör nu
kunna ses som självgående.

4.2 Alla studenter får ett välkomnande bemötande till KTH
4.2.1 Arbeta tillsammans med THS lokalt för att skapa sektionsevent för både
nationella och internationella studenter vid slutet av de internationella
mottagningarna hösten 2018.
Status: Slutfört
Dessvärre kommer inte sektionsevent ske på alla sektioner men ett antal är planerade. Även under hösten
2017 skedde event på sex sektioner (I, W, M, E+MiT, K, S) och dessutom hade E+MiT och S till och med
egna internationella mottagningar.
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4.3 KTH:s campi har en levande och ansvarsfull festkultur och
festverksamhet med studenten i fokus
4.3.1 Verka för att tillgängliggöra återvinning för alla sektionslokaler.
Status: Slutfört
Med hjälp av insamlad information arbetar nu en person på KTH:s Miljö- och byggnadsavdelningen med
att fortsätta driva detta. Återvinning omnämns även i KTH:s nya campusplan. KTH har även köpt in
pantkärl som delats ut till intresserade sektioner.
4.3.2 Utred vilka slags event KTH:s studenter skulle vilja se i Nymble
Status: Ej slutfört
På grund av omstruktureringen i eventverksamheten har denna fråga bortprioriterats. Nästa steg är att ta
fram underlag till denna fråga, exempelvis en enkät, och svaren utvärderas.
4.3.3 Tillsammans med KTH ta fram en handlingsplan för hur vi kan skapa en
gemensam serveringskrets för THS lokalt.
Status: Arbetat på men ej klart
Tidigare försök att införa en gemensam serveringskrets har avslagits, men vid ett möte uttryckte sig
Tillståndsenheten positivt till idén. Nästa steg blir att ta reda på vad som krävs för att kunna genomföra
detta, samt eventuellt tillsätta en arbetsgrupp. Ett nytt verksamhetsmål för nästa år har satts om denna
fråga.

4.4 THS erbjuder ett utvecklande och balanserat engagemang
4.4.1 Kartlägga och undersöka resurserna och kompetensen vid THS Kårföreningar.
Hemsidan ska sedan uppdateras med information om vad de olika kårföreningarna
gör och erbjuder.
Status: Arbetat på men ej klart
Frågan har diskuterats på Kårföreningsrådet och Kårföreningarna har betts om att skicka in information
till Hemsidan. Ett antal av Kårföreningarna har gjort detta, men svar väntas fortfarande på från flera, när
dessa är inne kommer informationen uppdateras på hemsidan.

5. Fundament
THS verksamhet vilar på en stark organisation.

5.1 Alla studenter vid KTH vet vad THS är och gör samt vad ett
medlemskap innebär
5.1.1 Ta fram och applicera en strategi för sociala medier med syfte att kontinuerligt
samt på enkel form ge uppdateringar till sektioner och andra intressenter om vad
som händer på THS Centralt.
Status: Arbetat på men ej klart
En konkret, nedskriven strategi har nedprioriterats på grund av hög arbetsbelastning i andra delar av
verksamheten. Däremot har det konkret införts nya metoder med THS sociala medier. En införd aktivitet
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är att olika delar av THS har fått ansvar över THS instagram under olika veckor. Detta har lett till både
ökad aktivitet i instagram, samt en fördubblad mängd följare.
5.1.2 Utföra en ny undersökning gällande konsumtion av Osqledaren på webben
respektive Tidningen.
Status: Slutfört
Enkäten visade att många studenter läser papperstidningen och skulle sakna om den försvann, men en
majoritet läser aldrig nyheter på webben. Detta ses som ett tecken på att OL inte är redo att helt bli en
digital nyhetskälla.
5.1.3 Ha en dialog med KTH:s ansvariga för studentambassadörerna samt Öppet husvärdarna om vilken information de får om studentlivet och kåren.
Status: Slutfört
THS stod som utställare under två dagar på Öppet Hus, samt höll i två seminarier om studentlivet. Det var
ungefär ett hundratal studenter som kom och frågade om studentlivet, bostad, gemenskapen, utbildning.
Kommunikation har även skett angående studentambassadörerna och vi har fått ta del av och ha
synpunkter på den information om studentliv som dessa får.
5.1.4 Ta fram en policy för vad som är medlemsförmåner och vad som är förmåner för
alla KTH:s studenter.
Status: Slutfört
Det finns nu en fastslagen policy som är publicerad på hemsidan, den svenska pdf-versionen finnes här:
https://ths.kth.se/wp/wp-content/uploads/2018/06/THS-Policy-f%C3%B6rmedlemsf%C3%B6rm%C3%A5ner.pdf

5.2 THS är en enad studentkår
5.2.1. Ta fram en övergripande strategi för vilka kontaktytor THS Centralt bör ha med
THS Lokalt.
Status: Arbetat på men ej klart
Dessvärre fanns inte mer tid än att samla ihop underlag och därför kommer detta istället skrivas ihop
under hösten och kan sedan, om önskemål finns, presenteras för Kårfullmäktige. Underlaget har tagits
fram i ett antal led tillsammans med Kårledningen, Kårstyrelsen och Ordföranderådet.

5.3 THS har en solid, tydlig och effektiv organisation
5.3.1 Implementera ett nytt medlemssystem som senast blir aktivt när verksamhetsåret
18/19 startar.
Status: Slutfört
Ett nytt medlemssystem är nu lanserat och de sista implementeringarna kommer ske i höst. Deadline för
hela projektet är sista oktober 2018.
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5.3.2 Ta fram nya rutiner för användning av THS medlemsundersökning där den ska
skickas ut på vintern för att kunna användas som underlag till framtagandet av
verksamhetsplanen.
Status: Arbetat på men ej klart
Tidigare undersökningar har utvärderats, för att se vad för information den ger i dagsläget och hur den kan
förbättras. Detta kommer att färdigställas först nästa verksamhetsår, med planen att skicka ut den
uppdaterade undersökningen i december, vilket ger gott om tid att använda resultatet till utformandet av
verksamhetsplanen. Under verksamhetsåret 2017/2018 skickades ingen medlemsundersökning ut.
5.3.3 Utifrån förra årets undersökning hitta en form för restaurangen att tillgodose THS
lokalts behov som kunder till THS Restaurangverksamhet.
Status: Arbetat på men ej klart
Omstruktureringen av eventverksamheten och kringliggande diskussioner lägger en bra grund för att
förnya och förbättra rutiner. Det har exempelvis arbetats fram en ny meny för mottagningen för att enklare
och billigare kunna erbjuda varm mat. Det är svårt att utvärdera om detta är klart, och är troligtvis något
som kommer behöva arbetas med kontinuerligt. Men förhoppningsvis märks en förbättring redan
mottagningen 2018.

5.4 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart arbetssätt i
ekonomiska frågor
5.4.1 Utreda förutsättningarna för THS Osqledarens chefredaktörs arvodering när
papperstidningen avskaffande.
Status: Slutfört
Slutsaten från tidigare diskussionen med andra chefredaktörer är följande är att för att chefredaktören ska
kunna göra sitt jobb till fullo behövs personen vara på plats. Även om papperstidningen avskaffades skulle
majoriteten av det arbete chefredaktören gör inte påverkas, utan behövas även för internetpubliceringar.
Avskaffandet av papperstidningen skulle dock frigöra en stor summa pengar, tryckkostnaden, som skulle
kunnas användas någon annan vart, exempelvis balansera ut chefredaktörens arvodering.

5.5 THS värdegrund genomsyrar hela THS organisation
Det fanns inga uppdrag för detta mål.

5.6 Alla studenter vid KTH och dess alumner känner tillhörighet till THS
5.6.1 Starta upp ett samarbete med KTH Alumni med målet att anordna en
alumnipub i samband med KTHs alumnidag.
Status: Slutfört
KTH hade ingen alumnidag detta år men vill gärna samarbeta i framtiden och därför har de nu fått
kontaktuppgifter till evenemangschefen.

5.7 KTH och THS genomsyras av jämlikhet, mångfald och
likabehandling (JML) samt uppmuntrar till ett jämlikt samhälle
Det fanns inget uppdrag för detta mål.
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5.8 Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig inom THS
5.8.1 Utreda varför viljan att engagera sig på THS Centralt i allmänhet och
kårfullmäktige i synnerhet minskat.
Status: Slutfört
Rapporten från utredningen finns som Bilaga 1.

5.9 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart förhållningssätt i
miljöfrågor
Det fanns inga uppdrag under detta mål.
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THS Sektioner
THS bestod 2017/2018 av 21 sektioner. Nedan listas sektionerna samt antalet mandat som varje sektion
har i Kårfullmäktige. Kårfullmäktige består av en ledamot från varje sektion och lika många
utjämningsmandat som antal sektioner.
Arkitektursektionen (A): 1
Bergssektionen (B): 1
Sektionen för Civilingenjör & Lärare (CL): 1
Datasektionen (D): 3
Doktorandsektionen (Dr): 4
Elektrosektionen (E): 2
Fysiksektionen (F): 2
Fria Sektionen - Tbas (Fria): 2
Sektionen för industriell ekonomi (I): 3
Sektionen för Informations- och nanoteknik (IN): 2
Ingenjörssektionen Bygg (IsB): 1
Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF):1
Kemisektionen (K): 2
Maskinsektionen (M): 5
Sektionen för Medieteknik (MEDIA): 1
Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT): 1
Sektionen för Öppen ingång (OPEN): 1
Samhällsbyggandssektionen (S): 4

Inför valet till kårfullmäktige 18/19 bedrevs en informationskampanj med nytt material. På bilden
är en affisch från den kampanjen.

Flygsektionen (T): 2
Telge Teknologsektion (TT): 1
Sektionen för Energi & Miljö (W): 2

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

THS Verksamhetsberättelse 2017/2018
Tekniska Högskolans Studentkår
Sid 32(39)

THS Kårföreningar
THS hade 34 aktiva Kårföreningar under året 2017/2018, dessa listas här nedan. Under maj hölls en
teambuilding för alla kårföreningar med grillning och häng. Det har förts ett arbete med att uppdatera
kårföreningarnas sidor på hemsidan och hittills har hälften uppdaterat reviderat sina texter.
Assistive Technology at KTH

KTH Hockey

Association of Engineering Students in
Rocketry, ÆSIR

KTH MAIN

BEST Stockholm
Bryggmästeriet
Datorföreningen Stacken
Effektiv Altruism
Flavours
Formula Student @ KTH
FUNKINEER
IAESTE Stockholm
KNEPP
Konglig Bergs Spectacle Sellskap
Kongliga Orienteringsteknologerna, KOT
Kongliga Teknologkören
Kristna Teknologgruppen
KTH Basketball Club

KTH Outdoor Club
KTH Rodd
KTH Royals
KTH Rymdsällskap
KTH Segelsällskap
Kårspexet
Makerspace @ KTH
Malvina
Osqstämman
Platoon DJ
PromenadorQuestern och med Baletten Paletten
Quarnevalen
Speqtrum
Tekniska Högskolans Radioklubb (THR)
Teknologer till häst

KTH Football Club
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Organisationsförteckning
Kårstyrelsen
Maria Bahrami
Ryll Åman
Magda Kaplan
Klara Modin
Vide Richter
Gustav Ogesten
Johan Orrenius

Kårordförande 2017/18
Vice Kårordförande 2017/18
Styrelseledamot 2017/18
Styrelseledamot 2017/18
Styrelseledamot 2017/18
Styrelseledamot 2017/18
Styrelseledamot 2017/18

Kårledningen
Maria Bahrami
Ryll Åman
Simon Edström
Elisabeth Lövkvist
Sebastian Walqvist
Chaitanya Tendolkar
Hardik Bajaj
Ádám Miguel Acosta
Linnea Lidén
Magnus Hammarling
Alexander Hesseborn
Johanna Kuniholm
Axel Ingo
Lovisa Westerlund
Jonas Rechreche
Christopher State
Robin Kammerlander

Kårordförande 2017/18
Vice Kårordförande 2017/18
Chef för Utbildningsinflytande 2017
Chef för Utbildningsinflytande 2017/18
Chef för Utbildningsinflytande 2018
Studiesocialt ansvarig 2017/18
Studiesocialt och Internationellt ansvarig 2017
Studiesocialt och Internationellt ansvarig 2018
Evenemangschef 2017
Evenemangschef 2018
Mottagningssamordnare 2017
Mottagningssamordnare 2018
Projektledare THS Armada 2017
Projektledare THS Armada 2018
Näringslivschef 2017/18
Kommunikationschef 2017/18
Chefredaktör för Osqledaren 2017/18

Fast personal
Charlotte Permin-Fager
Johan Delerud
Sven Alexandersson
Maria Wall
Ingrid Iliou

Kanslichef
Ansvarig Restaurang- och Caféverksamheten
Ansvarig Osqvik, Kanslist Kårexpeditionen
Ekonomiassistent
Doktorandombud
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Övriga av kårfullmäktige förtreondevalda
Timmy Rosendahl
Fanny Ahlberg
Peter Fjellander
Mats Engwall
Håkan Fjelner
Oskar Hektor
Alexander Viklund
David Pettersson
Jakob Eckermann
Erik Ljungberg
Johanna Torstensson

Talman
Vice Talman
Kårfullmäktiges Sekreterare
Inspektor
Auktoriserad revisor
Sakrevisor
Sakrevisor
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Valberedning

Valnämnd
Filip Schulze
Vendela Folke, A
Hampus Eriksson, CL
Filip Schulze, D
Taras Kucherenko, Dr
Lukas Bjarre, E
Gustav Gybäck, F

Kårfullmäktiges Valgeneral
Gabriel Kitzler, I
Erik Pettersson, IN
Christopher Bay, IsB
Ted Lundwall, K
Joakim Zenk, M
Emil Erlandsson, Media

Nina Jansson, MiT
Theodor Staffas, OPEN
Annelie Brahm, S
Timmy Rosendal, W
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER
THS Kårstyrelse under verksamhetsåret 2017/2018 avlägger härmed verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret.

______________________________

______________________________

Maria Bahrami

Ryll Åman

Kårordförande 2017/18

Vice Kårordförande 2017/18

______________________________

______________________________

Magdalena Kaplan

Klara Modin

Styrelseledamot 2017/18

Styrelseledamot 2017/18

______________________________

______________________________

Gustav Ogesten

Johan Orrenius

Styrelseledamot 2017/18

Styrelseledamot 2017/18

______________________________
Vide Richter
Styrelseledamot 2017/18
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BILAGA 1 – UTREDNING KRING
ENGAGEMANG PÅ THS CENTRALT
Bakgrund
Ett av målen från THS Verksamhetsplan för året 17/18 har varit följande
”5.8.1. Uppdrag: Utreda varför viljan att engagera sig på THS Centralt i allmänhet och kårfullmäktige i
synnerhet minskat.
Bakgrund: Engagemanget i THS Centralt har minskat ganska drastiskt de senaste åren, kårfullmäktige är en
av platserna det märkts mest. Varför detta har skett är ännu oklart och skulle behöva tas redas på för att
trenden ska kunna vända”
vilket Kårstyrelsen tagit sig an. Samtidigt har det inom styrelsen funnits ett intresse om att utreda
marknadsföringen av valen på THS Centralt och huruvida denna når ut till studenter i tillräcklig
utsträckning. Då marknadsföringen under åren varit omfattande och resultaten varit knappa trots stora
insatser ses ett behov att se över hur resurserna används och hur detta kan användas för att fylla posterna
på THS Centralt. Detta dokument är resultatet av utredningen av dessa två frågor.

Hur arbetet gått till
Inom styrelsen skapades en arbetsgrupp av två ledamöter, som fick i uppdrag att utreda frågan. Ett första
steg i processen var att samla information från de delar av verksamheten som behandlar valen i sitt arbete.
Därför bokades möten med både THS Valgeneral och THS Valberedning för att diskutera hur valen har
marknadsförts och vilka effekter som kunnat kopplas till konkreta insatser. Under dessa möten
identifierades huvudorsaken som är gemensam för dessa två frågor, vilken redogörs för mer i detalj nedan.
Vidare rekryterades en arbetsgrupp inom Kårfullmäktige för att fortsatt driva frågan. Detta resulterade i en
arbetsgrupp om totalt fyra personer. Det huvudsakliga fokuset i denna del av processen bestod av att
diskutera huvudorsaken samt eventuella åtgärder som skulle kunna tänkas åtgärda problemen. För att
säkerställa att de tankegångar och resonemang som fördes låg i linje med medlemmarnas åsikter användes
data från THS Medlemsundersökning från 2016 (verksamhetsår 16/17). Förslag på långsiktiga och
strategiska åtgärder samt kortsiktiga och operativa åtgärder togs fram, vilka redogörs för vidare i detta
dokument.

Statistik från medlemsundersökning
Den data från THS Medlemsundersökning 2016 som har använts är den nyaste tillgängliga, då ingen enkät
har skickats ut under 17/18. Den aktuella undersökningen baseras på svar från totalt 1245 studenter, varav
70% (872 personer) angett att de är medlemmar i THS och resterande 30% (373 personer) är ej
medlemmar av THS. Detta motsvarar att cirka 9% av medlemmarna och cirka 10% av studenter på KTH
besvarat enkäten.
Intressant statistik för denna utredning är bland annat huruvida studenterna engagerat sig i THS under sin
tid som student och hur engagemanget på lokal nivå förhåller sig till engagemanget på central nivå, se
diagrammen nedan.
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Enligt diagrammen ovan kan konstateras att 41% någon gång engagerat sig på sin sektion, men endast 14%
har någon gång varit engagerade på central nivå.

Hur arbetet gått till
Utifrån den statistik som tagits i beaktning kan slutsatsen dras att fler studenter lockas till engagemang på
lokal nivå än på central. Det kan spekuleras i varför en del av studenterna inte velat engagera sig i THS alls,
men i detta fall är huvudproblemet snarare att det finns engagerade studenter på THS som av någon
anledning väljer att inte engagera sig på THS Centralt, trots en stor bredd av möjligheter och ett stort
behov av engagerade studenter. Huvudproblemet har formulerats enligt nedan.

Få studenter engagerar sig på THS Centralt, särskilt i relation till aktiviteten på THS Lokalt.

Orsak
Under marknadsföringen till Kårledningsvalen under hösten 2017 använde sig Valberedningen utöver de
vanliga strategierna; affischering, informationsspridning via THS kanaler och i sociala medier, även av
personliga möten i form av att dela ut kaffe vid ett flertal tillfällen på Campus Valhallavägen under
morgontimmarna. Istället för att använda sig av envägskommunikation kunde Valberedningen utnyttja
tillfället för att föra en dialog med de studenter de mötte. Den övergripande trenden i konversationerna var
en uppvisade förvåning över att det finns heltidsarvoderade poster att söka på THS och en generell
okunskap om aktiviteten på THS Centralt. Denna bild bekräftas även av Valgeneralen, som haft svårt att
rekrytera ledamöter till Valnämnden och de som deltagit i arbetet ofta inte förstått vad engagemanget
innebär eller vad Kårfullmäktiges roll i verksamheten är. Utifrån detta har den huvudsakliga orsaken till ett
bristande engagemang på THS Centralt identifierats enligt nedan.

Kunskapen om THS är låg bland studenter på KTH.
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Bilaga 1 – Utredning kring engagemang på THS Centralt
2018-06-20
Kårstyrelsen

Åtgärdsplan
Nedan presenteras förslag på hur kunskapsnivån om THS kan höjas bland studenter. Dessa är uppdelade i
strategiska och operativa åtgärder, där de tidigare ämnar till att lösa problemen på lång sikt och de senare är
förslag på hur detta kan uppnås med förändringar i verksamheten.

Förslag på strategiska åtgärder
Förslagen nedan bör implementeras i THS kommunikationsarbete för att ge medlemmarna förutsättningar
att hitta och ta till sig information.

Underlätta informationssökande
En förutsättning för att medlemmar ska kunna ta del av information är att den är lättillgänglig och enkelt
går att ta fram. Avsaknaden av en sådan möjlighet kan göra att intresserade medlemmar inte vet var de ska
vända sig för att få mer information och får det svårare att ta del av THS verksamhet. Den möjligheten
finns via främst THS hemsida men utnyttjas inte till fullo. För att medlemmarna ska kunna använda
hemsidan för informationssökande behöver den uppfylla ett antal egenskaper:
1.
2.
3.

Det finns information från och om THS olika områden som utförligt beskriver sin verksamhet,
vad de kan göra för THS medlemmar och hur THS medlemmar kan engagera sig i verksamheten
Det ska vara lätt att hitta informationen, den ska finnas där den förväntas vara
Medlemmar ska enkelt kunna se från hemsidan vad som är aktuellt inom THS

Hemsidan uppfyller idag egenskaperna i olika grad. Den första egenskapen varierar mellan de olika
områdena. Det behöver därför bli tydligare vilka roller som har ansvar för att uppdatera de olika delarna.
Den andra egenskapen är något många av våra medlemmar har klagat på i medlemsundersökningen och är
antagligen det största problemet med den just nu. Innehållet i hemsidan behöver helt enkelt struktureras
om. Den tredje egenskapen uppfylls till viss grad. Det behöver bli tydligare vad för sorts nyheter som ska
publiceras och vilka roller som har ansvar för att publicera nyheter.

Gör det enkelt för studenter att hitta rätt kontaktpersoner
En del i underlättandet av informationssökande måste vara att göra det lättare för studenter att lätt få tag i
rätt person när de har frågor, vill ha hjälp eller engagera sig i kåren centralt. Detta är viktigt av många
anledningar, men framförallt ser vi att det skulle kunna öka känslan av transparens och möjliggöra
engagemang.
Denna funktion finns idag på hemsidan men skulle behöva uppdateras och bli tydligare, problemet var
snarare informationens relevans än svårigheten att hitta dit. Önskvärt vore att den ansvarige för respektive
områdes kontaktuppgifter finns på hemsidan, tillsammans med uppgift om vilka ärenden personen
hanterar. Om det är otydligt vem som är ansvarig för ett område kan detta med fördel fördelas på fler än
en person.

Öka synlighet på sociala medier
Ökad närvaro i sociala medier ökar THS närvaro bland studenterna och medvetenheten kring
verksamheten, samtidigt bygger det en plattform där information kan förmedlas på ett tillgängligt och
lättsamt sätt. Det finns även möjligheter att använda plattformen på ett mer mångfasetterat sätt i framtiden
för att ytterligare öka transparens.
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Kårstyrelsen

THS måste vilja synas i frågorna de driver
THS bedriver ett gediget påverkansarbete, där flera personer jobbar heltid med att driva förbättringsfrågor
mot KTH. Dessa frågor är stundom komplexa och stundom utdragna, vilket gör kommunikationen kring
dess frågor svår. Samtidigt måste THS centralt vilja visa upp det arbetet som bedrivs. Det måste skapas
incitament för att i större utsträckning kommunicera framgångar (och kanske även motgångar) i kårens
arbete. Detta för att skapa en bild av att kåren är nödvändig för studenternas möjlighet att påverka sina
studier och därmed sin framtid.

Förslag på operativa åtgärder
Åtgärderna som presenteras nedan bör kunna införas utan allt för stora arbetsinsatser och göra
information mer lättillgänglig för studenter.
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Evenemangskalender - utveckla den som finns i dagsläget för att på ett enkelt sätt få överblick
över vad som händer på campus.
Korta sammanfattningar om arbetet på centralt - för att undvika dubbelarbete för arvoderade
använda rapporter som skickas till KS och KF och publicera en sammanfattning som belyser de
frågor vi jobbar med.
Föra diskussion kring kommunikation av känsliga frågor - att KS och KL diskuterar hur
kommunikationen ska se ut när det rör frågor som väcker stora känslor hos medlemmarna.
Kontaktlista till sektionerna - för enklare kontakt med rätt instans på sektionerna.
Närvaro under mottagningen - utöka närvaron och gör THS Centralt mer synligt.
Fler bilder på KL i Nymble - öka synligheten av THS central.
Fysiska kontaktytor - underlätta diskussion och problematisering av studentlivet genom att skapa
platser och tider där heltidsarvoderade eller andra funktionärer kan möta medlemmarna på ett sätt
som inte kräver engagemang i råd eller organ.
Information på Facebook - skapa och implementera tydliga kommunikationsstrategier som regler
vad som läggs upp och hur.
Organisationskarta - för att tydligt och överskådligt visualisera hur kåren ser ut.
Strukturella/innehållsmässiga förändringar på hemsidan - skapa förutsättningar för intresserade
medlemmar att på ett lättillgängligt sätt hitta nödvändig information på hemsidan.
Länka till hemsidan från sociala-mediekanaler - skapa informationsvägar som underlättar för de
intresserade samt gör inlägg på sociala medier mindre informationstunga.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till kårfullmäktige - Tekniska Högskolans Studentkår
(Org. nr. 802005 – 1953)
Som sakrevisor har jag granskat verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt styrelsens förvaltning i
Tekniska Högskolans Studentkår för verksamhets- tillika räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30.
Årsredovisningen samt räkneskaperna har endast granskats i mindre grad då granskning även 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 jag 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 mitt
uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om
styrelsen eller någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, föreningens
stadgar eller kårfullmäktiges beslut. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalanden
nedan.
Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet och uppnådda resultat i
förhållande till verksamhetsplanen. I ett fåtal avseenden har Styrelsen avvikit från den av kårfullmäktige tidigare
fastslagna verksamhetsplanen, vilket i de flesta fall står att finna i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen ger en
rättvisande bild av vilka mål som uppnåtts. Styrelsens ledamöter bedöms inte ha 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.
Jag tillstyrker att kårfullmäktige fastställer verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för
föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps- och verksamhetsåret.
Stockholm den 4 april 2019

_______________________
Alexander Viklund
Sakrevisor 2018/2019
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PM ÖVER FÖRETAGEN SAKREVISION
FÖR THS 17/18
Övergripande
Till kårfullmäktige:

Denna PM syftar till att ge en mer detaljerad redogörelse till kårfullmäktige för hur revisionen gått till och hur jag
kommit till mina 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:et bör även ses som en rapport över mitt 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
RS
Resultatställe

Kort om revisionens omfattning

Till följd av att jag företagit revisionen som ensam ideell sakrevisor samt att uppdraget, i normalfallet, ska innehas av
3 stycken sakrevisorer har revisionens natur inte kunnat gå lika djupt som vad som vore önskvärt. Mycket av
styrelsens beslutsuppföljning har därför kontrollerats med hjälp av stickprovskontroller. Detta är normalt vid
revision, som en följd av sakrevisorernas ideella uppdrag och den stora omfattningen av THS verksamhet. Dock har
omfattningen av dessa kontroller varit mindre och färre än vad som vore önskvärt som en följd av antalet
sakrevisorer.
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Granskning av verksamhetsberättelse
Mål
1.
2.

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

Delmål
I.
II.

Tillse att det finns underlag för utsagor i verksamhetsberättelsen.
Tillse att prognoser, uppskattningar och bedömningar i verksamhetsberättelsen är sakligt grundade samt att
dessa väl återspeglar faktiska förhållanden.
Tillse att inget väsentligt utelämnats från verksamhetsberättelsen.
Tillse att åtgärdsförslag finns för ej slutförda verksamhetsuppdrag i verksamhetsberättelsen.
Tillse att inga avvikelser finns mellan verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

III.
IV.
V.

Granskningsuppgifter
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jämföra VB med rapporter, andra underlag och se till att dessa överensstämmer
Granska ett urval av påståenden i VB och kontrollera att det finns underlag för detta.
Granska ett urval av övriga underlag som är väsentliga och tillse att dessa är representerade.
Granska ett urval av uppskattningar och bedömningar som styrelsen gjort vid upprättandet av VB och tillse
att dessa är sakligt grundade och försiktiga.
Granska ej slutförda verksamhetsuppdrag i verksamhetsberättelsen och se till åtgärdsförslag finns för dessa.
Granska viktigare uppgifter i ÅR och tillse att inget emotsägande finns i VB.

Avvikelser och bedömning av dessa

Några mindre brister i verksamhetsplansuppföljningen har hittats. I stort rör det sig om ett fåtal punkter där styrelsen
i sin uppföljning bedömt status på mål som mer avslutade än vad jag bedömer att det finns underlag för.
“1.3.1 Verka för att KTH har pedagogisk sakkunnighet i anställningsärenden.
Status: Slutfört
Kårstyrelsens kommentar: Detta har främst arbetats med genom att arbeta med uppdrag 1.1.1, pedagogiska meriteringssystem, och rektor
är positiv till pedagogiskt sakkunniga ”
Sakrevisorns kommentar: Uppdrag 1.1.1 rör sig om att tillsätta en arbetsgrupp för att skapa ett incitamentsystem för god
pedagogik. Detta är ett gott steg på vägen, det är även positivt att KTH uttryckt sig positiva i frågan. Sakrevisorernas
uppfattning är att målet dock inte bör kunna anses som uppfyllt innan dess att det finns en tydlig plan hos KTH för
hur man kan få pedagogisk sakkunniga i anställningsärenden. Att arbete som går att relatera till målets natur utförts
bör inte kunna ses som att målet är slutfört.
Min bedömning är att målet kan ses som att det har arbetats på, dock ej som slutfört.

Bedömning

• Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ger i en acceptabel utsträckning möjlighet att granska organisationen
ur ett ekonomiskt perspektiv på ett någorlunda tillgängligt sätt.
• Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av verksamheten, och innehåller inga väsentliga felaktigheter
• Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och dess förvaltningsberättelse.
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Kompletterande granskning av årsredovisningen och
bokföringen
Mål

1.
2.

Tillse att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, att denna ger en rättvisande bild
och att denna inte innehåller väsentliga felaktigheter.
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.
Tillse att förvaltningsberättelsens bild över föreningens ekonomiska läge överensstämmer med övriga ÅR.

II.

Granskningsuppgifter
a.
b.
c.

Granska någon redovisningsprincip och tillse att denna är förenlig med god redovisningssed i Sverige.
Granska ett mindre antal viktigare uppskattningar som styrelsen gjort vid upprättande av ÅR.
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 den auktoriserade revisorn kan denna aspekt avses avhandlad.
Årsredovisningen anses trots detta inte avvika från årsredovisningslagen eller innehålla några direkta felaktigheter.

Bedömning
●
●

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, ger en rättvisande bild och innehåller
inga väsentliga felaktigheter.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
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Granskning av styrelsens förvaltning
Mål
1.
2.

Tillse att styrelsens ledamöter inte handlat i strid mot lag, föreningens stadga eller kårfullmäktiges övriga
beslut.
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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Granska styrelsens protokoll, handlingar samt övriga arbetsmaterial och se till att dessa är i god ordning.
Granska styrelsens beslut för att implementera verksamhetsplanen samt dess uppföljning av hur den
uppnåtts.
Granska styrelsens uppföljning av den löpande verksamheten.
Granska styrelsens ekonomiska beslut samt budgetuppföljning.
Granska styrelsens metoder för att följa upp sina beslut.
Granska att alla krävda beslut faktiskt fattats och styrelsen fullföljt av kårfullmäktige fattade beslut samt
berett de beslut till kårfullmäktige de ska bereda.
Genomföra en fördjupad granskning av viktigare beslut samt konsekvenser för föreningen.

Avvikelser och bedömning av dessa
Sakrevisorns kommentar: Kårstyrelsen har i huvudsak god ordning på protokoll och handlingar, men i vissa fall har
formaliahanteringen varit bristfällig där närvarolistor inte visar på vilka som var närvarande när ett specifikt beslut
tagits. En följd av detta är att det ibland kan vara svårt att följa upp protokoll och vilka som haft inflytande över
tagna beslut.

Bedömning
●
●

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 4 april 2019

_______________________
Alexander Viklund
THS Sakrevisor 2018/2019
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