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Följebrev till proposition 4: 

Studentkåren i Skövdes -och Kårstyrelsens budget 

Bakgrund 

Flera diskussioner fördes om hur vi på bästa sätt kan presentera budgeten till medlemmarna under 
stämman så att den är lätt att förstå och följa. Diskussionerna landade i att göra en rambudget för hela 
föreningens räkning likt den som godtogs till förra räkenskapsåret men med viss justering. 
 
Studentkåren är en enhet med flera verksamhetsgrenar. Kårstyrelsen ansvarar för föreningens ekonomi 
i sin helhet men varje förening har ansvar för att fram sin egna budget och att se till så att den följs. 
Kårstyrelsen godkänner alla föreningars budgetar vilket gör att Kårstyrelsen är högst ansvarig för att 
hela SiS ekonomi går ihop och att gällande lagar och regler följs.  

Rambudget 

I rambudgeten visas SiS gemensamma budget. I rambudgeten som presenteras visas Kårstyrelsens 
rambudget, resultat från föreningar, resultat från de projekt som Kårstyrelsen driver och kostnad för 
samverkan på ett nationellt plan. De projekt som kårstyrelsen bedriver kommer till nytta i hela 
föreningen och alla är öppna för alla studenter. Medlemsintäkterna ligger under SiS rambudget för att 
särskilt visa att de gagnar hela föreningen även om det är kårstyrelsen som förvaltar pengarna för att 
täcka de gemensamma kostnaderna för ett fungerande kansli. 

Ks Projekt 

Kårstyrelsen presenterade under höststämman en prioriteringslista över investeringar som kan göras i 
hela organisationen. För att möjliggöra flera av inköpen samt ge utrymme för flera investeringar under 
året har vi valt att lägga till en separat budgetpost. 

Kårstyrelsens budget 
Kårstyrelsens budget belastas av många gemensamma kostnader och intäkter. Då kårstyrelsen ansvarar 
för en överhängande del av den löpande verksamheten ligger kostnaderna här. Kostnaderna har 
grupperats i fem områden: Personal, kansliet, IT, styrelsen och övriga föreningskostnader. Allt som 
Kårstyrelsen lägger pengar på gagnar hela föreningen.  
 
Ett tillägg som görs är kostnad för tjänstepension collectum till de arvoderade. Att ha tjänstepension för 
ett heltidsarbete är en självklarhet. Särskilt då de arvoderade ofta lägger ner hela sin själ i föreningen 
och allt arbete runtomkring så är denna ökning väl befogad. 

Styrelsen väljer att fortsätta med satsningarna mot överlämning och teambuilding för att främja goda 
överlämningar och stärka gemenskapen inom hela föreningen. Dessa pengar kommer användas till 
gemensamma aktiviteter för alla styrelsemedlemmar i föreningen. 
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Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår Stämman   
 
Att anta proposition 4: Studentkåren i Skövdes och Kårstyrelsens budget för 18/19. 
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Proposition 4: Studentkåren i Skövdes -och Kårstyrelsens budget för 
verksamhetsåret 2018/2019 
 

Förslag till beslut 
Kå rstyrelsen fö reslå r Stå mmån  
 
att1 fastställa Kårstyrelsens budgetpaket för verksamhetsåret 2018/2019 i sin helhet enligt bilaga. 
 
 
Bilaga: ”P4_sis_ks_budget_1819.pdf” 
 
 
 


