
Investeringslista 
 

Stämman VT-17 gav Kårstyrelsen i uppdrag att leta efter förslag till investeringar med anledning av 

att Kårstyrelsen planerade ett överskott i budgeten för 17/18 så att det blir möjligt att i framtiden 

återinvestera pengarna i hela verksamheten. 

Kårordförande tog på sig huvudansvaret för att utreda vart investeringar kan göras. Detta 

genomfördes via samtal med samtliga engagerade via föreningarna och anställda i Studentkåren. 

Återkoppling och diskussion gjordes under varje kårstyrelsemöte. 

Studentkåren har bara ett organisationsnummer för alla föreningar vilket innebär att alla föreningar 

delar samma konto. Det skiljs bara åt i bokföringen. Enligt oss bör de insparade medlen 

återinvesteras där de kan göra mest nytta för föreningen i helhet. 

Prioriteringslistan ska ligga till grund för det kommande budgeteringsarbetet (till stämman VT18) där 

förslagen ska tas i beaktning. 

Kategorisering av investeringsförslag 

Kansliet 
Kaffekokare och termosar – Fler kaffekokare hade behövts, speciellt i fall där de behövs bäras bort 

till event. – Mellan prio 

Bärbar projektor – En bärbar projektor med syfte att kunna ta med till andra salar och rum för ökad 

flexibilitet till föreningarna. – Låg prio 

Kassaapparat – Kassaapparaten på kansliet är mycket utdaterad och hade behövts uppdaterats så 

den är mer lättanvänd och snabbare. - Hög prio 

Profilerade USB-stickor – Organisationen saknar just nu USB-stickor vilket hade underlättat 

verksamheten. Dessa skulle kunna användas av de engagerade i deras kårarbete. - Hög prio 

Köksattiraljer – Enligt de engagerade kan det köpas in nya köksattiraljer. Det har kommit in förslag 

om att köpa in fler skärbrädor, knivar, skålar, fat etc. – Mellan prio 

Nya arbetstelefoner – Arbetstelefonerna som kårordförande och vice använder är utdaterade och 

hade behövts uppgraderas. Barmästaren i Skösex hade också behövt en egen arbetstelefon. – Låg 

prio 

Uppdatera framtidsdatorn – Framtidsdatorn är utdaterad och behöver uppgraderas. - Hög prio 

Pingisbord – För att göra kansliet till ett inbjudande och avslappnande ställe att hänga på föreslogs 

det att köpa in ett pingisbord. – Låg prio 

Tv-skärm och chromecast –  En tv-skärm skulle kunna köpas in till kansliet och läggas i 

engageradrummet för att skapa en mer varierad miljö och ge medlemmarna fler alternativ till 

aktiviteter på kansliet. – Låg prio 

Kårhuset 
Lasrar – Under 40års jubileumet användes lasrar som gav mycket bra resultat. Att ha dessa konstant 

hade gett en mycket bra effekt och höja standarden på kårhusets dansgolv. – Låg prio 

Biljardbord – För att erbjuda gästerna en ny form av aktivitet föreslogs det att köpa ett biljardbord 

till KB. – Låg prio 



Pingisbord – För att göra kårhuset till ett inbjudande och avslappnande ställe att hänga på föreslog 

det att köpa in ett pingisbord. – Låg prio 

Projektor: projektor till B på grund av att den som finns där är dålig. – Mellan prio 

Marknadsföring 
Glasskåp – Glasskåp för gamla overaller och skall stå i hallen, kopplat till att göra kansliet och hallen 

utanför med studentikos och inbjudande. – Mellan prio 

Tavlor för märken och studentikosa bilder – Tavlor för gamla arkiverade märken och bilder från 

gamla event som SiS har hållit, kopplat till att göra kansliet och hallen utanför med studentikos och 

inbjudande. – Mellan prio 

Pamfletter – Att trycka upp pamfletter som skall vara informerande om vad SiS gör och arbetar med. 

Allt ifrån grunduppdraget till vad de olika underföreningarna gör i sin verksamhet. – Hög prio 

Uppdatera programvara hemsidan – Att ha uppdaterade verktyg till hemsidan gör att vi enklare kan 

göra hemsidan professionell och snygg. Vi bör ha en hög standard på vår hemsida. – Mellan prio 

Systemkamera – behövs för att kunna ta snygga bilder och spela in filmer utan att behöva leta runt 

efter någon som har en kamera. – Mellan prio 

Övrigt 
Hyllor till 81:an – SiS förvaringslokal 81:an hade kunnat effektiviseras med hjälp av hyllor, särskilt för 

tältförvaringen. – Låg prio 

Hjärt -och lungräddningsutbildningar – Förslag att köpa in utbildning till alla styrelser i hjärta och 

lungräddning årligen för att skapa en tryggare miljö för alla SiS evenemang. - Hög prio 

Tryckmaskin för tröjor – Att köpa in en maskin för att trycka tröjor till tex styrelserna, engagerade 

och faddrarna. Förslag var också att köpa in denna tillsammans med skolan. – Låg prio 

Tält till introt – Under introt märkte organisationen att många tält är i dåligt skick, delar saknas så 

nya behöver köpas in. – Mellan prio  

Prioriteringslista 

Högprioriterat  

- Hjärt -och lungräddningsutbildningar 

- Uppdatera framtidsdatorn 

- Profilerade USB-stickor 

- Kassaapparat 

- Pamfletter 

Mellanprioriterat  

- Tavlor för märken och studentikosa bilder 

- Glasskåp 

- Köksattiraljer 

- Kaffekokare och termosar 

- Tält till introt 

- Projektor till B 

- Uppdatera programvara på hemsidan 

- Systemkamera 



Lågprioriterat  

- Tryckmaskin för tröjor 

- Hyllor till 81:an 

- Biljardbord 

- Pingisbord 

- Bärbar projektor 

- Lasrar 

- Nya arbetstelefoner 

- Tv-skärm och chromecast 


