
SKHILS 2013 Kassör 

VT 

Året började med minus på kontot, detta på grund av ett stort inköp av "ovvar" och några 

misstag med moms från föregående styrelse. Detta gjorde att jag, Simon Hall, fick sätta mig 

ner med både föregående kassör, András Márki, och Susanna Hugosson som jobbar på SIS 

kansli med ekonomi. Detta gjorde jag för att få mer förståelse över vad som hade gjorts och 

hur jag skulle lägga om budgeten för att kunna få det att se bättre till budgetårets slut. 

 Vi gjorde 2 sittningar under VT, ena som vi gick plus på, och en satsning på att synas och 

sälja ovvar och andra profil saker så som märken, nyckelband och dyl. 

 Detta gjorde att det såg bättre ut en förväntat vid budgetsårets slut. 

 HT 

Under sommaren flyttade jag hem till min familj i Linköping. Resterande styrelse ansåg att 

det var bättre att jag satt kvar och försökte så gott jag kunde hjälpa till med ekonomin istället 

för att hitta någon annan som skulle kunna sätta sig in i arbetet och den budgeten vi lagt under 

de sista 4 månaderna. 

 Under introt så fick vi nya medlemmar som var intresserade av studentikos kultur och ville 

köpa sig ovvar och gå på aktiviteter. Detta gjorde att vi hade ett stort plus på kontot efter 

introt. 

Detta gjorde att vi beslöt att SKHILS skulle stå för våra profilkläder, något vi var tveksamma 

till tidigare på grund av hur ekonomin såg ut innan introt. 

 På grund av olika anledningar så blev det bara en större aktivitet under HT, en sittning.Den 

sittningen anordnades tillsammans med VITAE och den genererade en del intäkter. 

 Kommunikationen har varit svår då jag i stor del endast kunnat delta i möten via videolänk. 

Och eftersom jag inte har varit i Skövde under stora delar av HT har det varit besvärligt att 

kunna se exakt hur det ekonomiska ser ut. Men jag känner och anser att styrelsen i min 

frånvaro har gjort det bra och jag har kunnat ha en ganska bra uppsikt över det hela. 
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