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Följebrev till Proposition 3: 

Revidering av Studentkåren i Skövdes budget för 17/18 

Bakgrund 

Denna budget visar Studentkåren i Skövdes (SiS) gemensamma ekonomi. Under året har händelser 
inträffat som har gjort att budgeten behöver revideras en ytterligare gång för att visa en så rättvisande 
bild som möjligt över SiS ekonomi. Nedan följer beskrivningar på de ändringar som görs i budgeten för 
verksamhetsåret 2017/2018. 

Justering av medlemsintäkterna 

Medlemsintäkterna justeras ner till 200 000 kr på grund av att vi inte har lyckats nå upp till den 
förväntade nivån. Detta kan bero på att det är ett färre antal studenter som köper medlemsavgift då de 
flesta köper ett treårigt medlemsskap som vi rekommenderar före ettårigt. 

Justering av Skösex resultat 

Skövde Sexmästeri har gjort revideringar i sin budget vilket gör att slutresultatet för SiS ekonomi. Med 
anledning av detta har en justering gjorts i SiS  

Tillägg budgetpost  ”profilmaterial till försäljning” 

En ny post i budgeten under rubriken ”övriga kostnader” har skapats då styrelsen har valt att återuppta 
en gammal tradition med röda KS-overaller och testa att sälja profilerade USB – stickor. För att matcha 
denna har en post skapats på intäktssidan under rubriken ”försäljning” på intäktssidan. 

I SiS verksamhetsplan strävar styrelsen efter KS synlighet och ett främjande av overallskulturen. I detta 
ändamål har redan styrelsen tagit beslut om att köpa in röda overaller som ska kunna införskaffas av 
sittande KS. Dessa kommer fungera för att öka känslan av gemenskap och sammanhållning i gruppen. 
Med också som ett effektivt sätta att synliggöra kårstyrelsen och marknadsföreningen av grupperingen. 

Precis som alla sektioner och föreningar kommer KS köpa in ett lager för att möjliggöra billigare inköp. 
Eftersom overallerna bara är ämnade till max 13 personer per år kommer förstås detta lager vara 
mycket mindre än för andra sektioner och föreningar. Detta verksamhetsår kommer 7 st overaller säljas 
och därav kommer det en intäkt om 3 000 kr.  

Ett ytterligare beslut var att köpa in 50 st profilerade USB-stickor där tanken är att en hög andel av dessa 
(35 st till utdelning går under befintlig post: förbrukningsinventarier) ska delas ut till personal och 
engagerade under en styrelse i SiS. Vi planerar att avsätta 15 st av dessa till försäljning i kårshopen. 
Reaslistiskt sett så förväntar vi oss att vi inte kommer sälja några av USB – stickorna under innevarande 
verksamhetsår utan de kommer som en intäkt till nästa års verksamhetsår. 
 
Totalt landar kostnadsposten på 7 790 kr och intäkt på 3 000 kr. 
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Justering av revisorsarvodet 

Revisorsarvodet blev 7 000 kr högre än förväntat vilket gör att detta blir en logisk förändring i 
budgetposten. 

Justering i resekostnader 

Under verksamhetsåret reser representanter på olika möten och forum för att driva studentpolitiken 
lokalt, regionalt och nationellt. Under dessa resor står SiS självklart för förtäring. Den ändring vi har gjort 
är att vi har bytt plats på siffrorna i ”resekostnader” och ”förtäring resor”då vi gjorde en tankevurpa i 
den tidigare budgetrevideringen. Kostnaderna för resor uppgår till 6 000 kr och förtäring under dessa 
resor till 1 000 kr. 
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Proposition 3: Revidering av Studentkåren i Skövdes budget för 
verksamhetsåret 17/18 
 

Förslag till beslut 

Kå rstyrelsen fö reslå r stå mmån 
att1 fastställa revideringen av Studentkåren i Skövdes budget enligt bilaga. 
 
Bilaga: ”P2_Bilaga_revidering_SiS_budget_1718.pdf” 
 
 


