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En kort guide till Sektionsmötena
Sektionsmötena är E-sektionens högsta beslutande organ, det vill säga att det är här alla de
största och viktigaste besluten under året klubbas igenom. Det är också på Sektionsmötena alla
förtroendevalda och funktionärer väljs. I mötets början ska mötesförfarandet gås igenom, men är
där fortfarande några oklarheter kan du ställa en ordningsfråga på mötet.
När du lämnar eller ankommer till mötet under mötets gång ska du skriva upp dig på en av listorna
som finns vid utgångarna. Detta eftersom mötessekreteraren och justerarna ska ha ha full koll på
vilka som är/var närvarande.
För att alla ska kunna delta i mötet och vara med på noterna följer här en ordlista på de vanligaste
och viktigaste begreppen.
Acklamation

Det vanligaste sättet att ta beslut, där röstningen sker muntligt. Talmannen frågar om mötet vill bifalla det liggande förslaget, och de som
vill det svarar “ja”. Därefter frågar densamma om någon är emot bifall, och de som är emot svarar “ja”. Man svarar alltså aldrig “nej”.
Det är därefter upp till Talmannen att avgöra vilket alternativ som
överväger. Om resultatet verkar osäkert kan man begära votering.

Adjungera

Att låta en person som inte är medlem i Sektionen som inte heller är
ständigt adjungerad närvara på mötet. Personen kommer få yttra sig
och yrka, men inte rösta.

Ajournera

Att avbryta mötet för att senare återuppta det, till exempel för en
matpaus eller bensträckare.

Ansvarsfrihet

Att sektionsmötet godkänner föregående års funktionärer, utskott,
styrelse, revisorer samt valberedning och avstår rätten att i efterhand kräva skadestånd av dessa. Dock är det möjligt att dra tillbaka
ansvarsfrihet, om så behövs.

Avslag

Att inte godkänna ett förslag.

Bifall

Att godkänna ett förslag.

Bokslut

Sammanställning av sektionens bokföring.

Bokslutsdisposition

Fördelning av föregående års vinst till sektionens fonder.

Bordläggning

Att skjuta upp behandlingen av en fråga till ett senare möte.

Justering av protokoll

För att mötesprotokollet ska vara giltigt måste justerarna (som väljs
på mötet) kontrollera och godkänna det. Som justeringsperson bör
man helst inte vara nominerad till en post behandlad av valberedningen.

Justering av röstlängd

Före varje votering måste röstlängden justeras. Det innebär att alla
på mötet prickas av på en lista med samtliga sektionsmedlemmar.

Jämka sig

När någon som lagt fram ett förslag, exempelvis en motionär, ställer
sig bakom ett yrkande från annan person angående förslaget i fråga.

Jäv

Då någon är personligt berörd av ett beslut och det därför föreligger
risk för partiskhet.

Motion

Ett förslag från en eller flera sektionsmedlemmar. I regel brukar styrelsen ge ett svar med deras åsikt om förslaget.
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Motionär

Någon som fört fram en motion, eller någon som t.ex. joggar.

Ordningsfråga

En fråga som ej berör sakfrågan utan endast berör mötets procedur.
Ordningsfrågor bryter talarlistan och bör endast användas då där är
oklarheter i möteförfarandet eller du vill ajournera mötet eller dra
streck i debatten.

Proposition

Ett förslag från styrelsen.

Replik

Om någon tilltalar dig personligen kan mötesordföranden besluta om
att du får bemöta detta. Detta svar kallas replik och bör hållas kort
eftersom det bryter talarlistan.

Reservation

Innebär att du inte vill vara juridiskt ansvarig för ett beslut. Reservationer görs skriftligen till mötessekreteraren. En reservation är ett
mycket starkt avståndstagande och bör inte användas lättvindigt.

Sakupplysning

Används om någon säger något direkt felaktigt, eller då du har information som är viktig för debatten. Sakupplysningar bör användas
sparsamt och får inte missbrukas.

Streck i debatten

Begärs om du tycker att en fråga diskuterats länge nog och inga
nya argument framkommer. Mötet går då över i beslut om streck
i debatten, vilket inte helt ovanligt kan leda till beslut om streck i
debatten i diskussionen om streck i debatten. Detta kan ju såklart
verka roligt, men i själva verket brukar det bara leda till slöseri med
tid och bör undvikas.

Votering

Används i regel i personval och andra känsliga frågor, eller begärs då
en acklamation verkat för jämn för att avgöra utfallet. Vanlig votering är mer eller mindre en vanlig handuppräckning. Sluten votering
sker antingen via papperslappar eller vårt egna fantastiska röstningssystem - E-vote.

Yrkande

Ett formellt förslag till beslut. Alla yrkanden måste lämnas in skriftligen till mötesordföranden.
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Dagordning
Tid och plats
Datum:
Tid:
Plats:

2020-05-06
17:15
Zoom (med reservation för ändring)

Föredragningslista
§1 TaFMÖ
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Godkännande av tid och sätt
§5 Val av två justeringspersoner
§6 Adjungeringar
§7 Godkännande av dagordningen
§8 Föregående Sektionsmötesprotokoll
§9 Meddelanden
§10 Val av bild till Mecenatkortet
§11 Tolkning av Stadgar
§12 Beslutsuppföljning
§13 Uttag ur Sektionens fonder sedan förra terminsmötet
§14 Verksamhet 2019
A) Verksamhetsberättelser
B) Uppföljning av verksamhetsplan
§15 Bokslut 2019
§16 Revisionsberättelse 2019
§17 Frågan om ansvarsfrihet för 2019
A) Funktionärer
B) Utskott
C) Styrelse
D) Revisorer
E) Valberedning
§18 Styrelsens förslag till resultatdisposition
§19 Ekonomisk rapport
§20 Verksamhet 2019
A) Utskottsrapporter
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B) Uppföljning av verksamhetsplan
§21 Val
A) Val av funktionärer
B) Val av Inspektor
§22 Behandling av motioner
A) Inköp av portabel läskkyl för efter-evenemangsläsk
B) Inköp av Lantvägen
C) Inköp av bättre knivslip till Sektionen
D) Inköp av värmeskåp till Sektionen
E) Utöka posten UtEDischoansvarig
F) Riktlinjer för formell högtidsdräkt
G) Reglementesändring, stoppa Jontes ’skånska’
H) Inköp av server
I) Ständigt adjungerande och kallelse till Husstyrelserepresentant samt förfining av
Reglemente
J) Källsorteringsstation till Edekvata
K) Införandet av en Balkommitté
L) Upprustning av toaletter
§23 Behandling av propositioner
A) Stadgeändring, Styrelsens sammansättning och Informationsutskottet. Andra läsning
B) Stadgeändring, benämning ledamöter i Styrelsen
C) Stadgeändring, Cafémästeriet
D) Stadgeändring, Revisorer och beskrivning av Funktionärer
E) Reglementesändring, val av funktionärer
F) Reglementesändring, ständigt adjungerad
G) Budgetförändring, NollU
H) Budgetförändring, arbetskläder
§24 Övrigt
§25 TaFMA
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I sektionens tjänst

Theo Nyman
Ordförande

Hannes Björk
Kontaktor

Henrik Ramström
Talman
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Tolkning av Stadgarna
I våras fick Styrelsen en fråga om Revisorer fick lov att ha e.a poster. Frågan ställdes då det i
stadgan står under §6:3 “Revisorerna och Revisorsuppleanterna får ej ha andra förtroendeuppdrag
inom sektionen”. Framförallt var frågan ifall en revisor kunde ha posten Banan.
Varför är då detta öppet för tolkning? I Stadgan nämns förtroendeuppdrag endast tre gånger.
Förutom ovan nämns det i definitionen av funktionär §10:1 “Med funktionär avses person som har
förtroendeuppdrag inom Sektionen.” och i avsättande §11:4 “Förtroendevald person kan endast
avsättas av Sektionsmötet.” Det står alltså ingenstans vad förtroendevald innebär. Styrelsen ser
att det finns många sätt detta är öppet för tolkning. Några varianter av hur man skulle kunna
tolka det är:
∙ Alla som innehar en post på sektionen.
∙ De som har en post som inte är en e.a. post.
∙ De som har blivit tillsatta av sektionsmötet och inte av styrelsen.
∙ Alla poster som ordinärt väljs på valmötet.
Om man ska följa våra Stadgar och Reglemente fullt ut innebär olika tolkningar av ordet “förtroendevald” även att det blir annorlunda tolkning av vem som är en funktionär på Sektionen,
och därmed har vissa rättigheter och skyldigheter gentemot Sektionen. Se Stadgan §10:3-4 och
Reglementet kapitel 10:1:A-B och 10:2:A.
Styrelsen får ej tolka stadgan fritt utan det är upp till Inspektorn att tolka Stadgan. Denna tolkning
gäller fram tills att man lyfter frågan på ett Sektionsmöte där medlemmarna tolkar Stadgan.
Inspektorn kontaktades och svarade såhär: “Knepig fråga. Försöker dra paralleller med andra
organisationer. Revisorn får ju delta i föreningens och organisationens aktiviteter. Jag hade nog
tolkat det som att förtroendeuppdrag är de som väljs på ett årsmöte. (. . . ) Så spontant tycker jag
inte det kan vara ett förtroendeuppdrag att spela i bandet.”
Styrelsen anser att det finns viss problematik att inte kalla alla personer med poster för funktionärer
då man formellt sett förlorar sina rättigheter och skyldigheter mot sektionen. Samtidigt anser
Styrelsen att man som revisor bör kunna vara med i bandet eller jobba i LED, som även Inspektorn
menar på. Vi har därför lagt en proposition som senare kommer behandla denna problematiken.
Med anledningar av ovan yrkar styrelsen på
att tolka stadgan §10:1 “Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom Sektionen.” som att alla poster är ett förtroendeuppdrag.

Theo Nyman
Ordförande
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Överblick
Taget

Beslut

Tilldelat

Förtydligande

Redovisas

HTM/19

Inköp av Elbjörn

Vincent Palmer

VTM/20

HTM/19

Inköp av Sektionstält

Edvard Carlsson

VTM/20

HTM/19

Utredning om renovering av toaletterna

Edvard Carlsson,
Henrik Ramström

VTM/20

HTM/19

Inköp av tandemcykel

Casper Schwerin,
Simon Mahdavi

VTM/20

HTM/19

Inköp av utrustning
till EBB

William Sjödin

VTM/20
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Beslutsuppföljning: Inköp av elbjörn
Under Höstterminsmötet 2019 så beslutades det att man skulle köpa in en elbjörn till Sektionen
för att underlätta med att ha tillgång till el på event som antingen kräver mer ström eller som inte
har el lika lättåtkomligt. Budgeten för inköpet sattes till 4750 kr. Totalt spenderades 4178 kr på
inköpet. Elbjörnen med kabel sitter just nu uppsatt på dörren till PA och har ännu inte använts
men kommer hjälpa till att lösa eventuella elbehov vi kommer ha på Sektionen.
Därför yrkar jag på
att stryka Inköp av elbjörn från beslutsuppföljningen.

Med vänliga hälsningar

Vincent Palmer
Fritidsledare 2019
Beslutsuppföljning: Inköp av elbjörn
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Beslutsuppföljning: Inköp av Sektionstält
Ett tält köptes in i december förra året till en kostnad av 7444 kr vilket var inom den satta
budgeten på 7500 kr. Det packades upp under Styrelsens städning av EKEA i december, där det
sedan lämnades. Kan tilläggas att det gamla stora tältet även slängdes då. Jag vet inte om det har
hunnit komma till användning än men hoppas att det nyttjas flitigt i framtiden.
Jag yrkar
att stryka Inköp av Sektionstält från beslutsuppföljningen.

Med vänliga hälsningar

Edvard Carlsson

Beslutsuppföljning: Inköp av Sektionstält
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Beslutsuppföljning: Utredning om renovering av toaletterna
En motion har tagits fram av Projektfunktionärerna tillsammans med Ordförande, vilket var målet.
Därför yrkar vi på
att stryka Utredning om renovering av toaletterna från beslutsuppföljningen.

Med vänliga hälsningar

Edvard Carlsson
Projektfunktionär

Henrik Ramström
Projektfunktionär

Beslutsuppföljning: Utredning om renovering av toaletterna
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Beslutsuppföljning: Inköp av tandemcykel
Efter att ha fått vår motion (gällande 15 000 kr) genomröstad, så började vi leta efter en passande tandemcykel. Efter letande landade vi på en blå monark, som beställdes via återförsäljaren
bactive.se. Inom en vecka levererades cykeln till LTH.
Vi fick hjälp av Vices 20 att montera pedaler och styren. Ett par testrundor gjordes även i källaren
och kring campus, där allt gick fint. Cykeln fungerar, den har tre växlar, fram- och bakbroms samt
inkluderades lampor och ringklocka.
Tandemcykeln kostade 11 980 kr, frakten endast 50 kr och månadsfakturan via Klarna kostade 29 kr
vilket resulterade i en kostnad på totalt 11 969 kr (3031 kr under budgeterad summa).
Vi anser att allt har gått bra med köpet och yrkar därför på
att stryka Inköp av tandemcykel från beslutsuppföljningen.

Med vänliga hälsningar

Casper Schwerin
Vice Entertainer 2019

Beslutsuppföljning: Inköp av tandemcykel

Simon Mahdavi
Vice Entertainer 2019
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Beslutsuppföljning: Inköp av utrustning för Elektro Banana Band
Under HT/19 beslutades att avsätta en budget på 9500 kr till att införskaffa ny utrustning till
Sektionens husband. Utrustningen som har köpts in består av två sångmikrofoner, två instrument
mikrofoner, två monitorer, två mikrofonstativ, en trumsköld samt två XLR-kablar för mikrofonerna
och monitorerna. Dessa har alla använts mycket och har underlättat något enormt för medlemmarna i bandet under spelningar då vi fått möjligheten att lättare höra oss själva och resten av
bandet. Trumskölden har även hjälpt oss att hålla en rimligare ljudvolym vid mindre spelningar
vilket tidigare har varit bekymmer då det kunnat medföra hörselskador att köra utan något skydd.
Utrustningen köptes in i slutet av året och den totala kostnaden gick på 8346 kr vilket är under det
satta budgeten. Vi är mycket nöjda med utrustningen och den förväntas hålla i flera år framöver.
Därför yrkar vi på
att stryka Inköp av utrustning för Elektro Banana Band från beslutsuppföljningen.

Med vänliga hälsningar

William Sjödin
Øverbanan

Daniel Bakic
Banan

Oskar Magnusson
Banan

Valter Möller
Banan

Beslutsuppföljning: Inköp av utrustning för Elektro Banana Band
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Uttag ur Sektionens fonder
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Uttag ur Sektionens fonder sedan förra terminsmötet
Notera att nedan följer bokförda uttag fram t.o.m. 2020-04-19, dock inte kostnader för vårbalen.
Anledningen till detta är att balen blivit framskjuten är därför inte avklarad än.

Dispositionsfonden
Ärende
Inköp av video-adapter
Testamenteskrivarkväll
Inköp av symaskin
Inköp av RaspberryPi
Inköp av hemsida
Inköp av fatkopplingar
Summa

Belopp
799 kr
496.9 kr
2265 kr
1146 kr
193.92 kr
2022 kr
6922.82 kr

Beslutat på
S24/19
S27/19
S29/19
S01/20
S01/20
S06/20

Utrustningsfonden
Ärende
Inköp av elbjörn
Inköp av Sektionstält
Inköp av tandemcykel
Inköp utrustning för EBB
Summa

Belopp
4178 kr
7444.64 kr
11 969 kr
8346 kr
31 937.64 kr

Beslutat på
HT/19
HT/19
HT/19
HT/19

I styrelsens tjänst

Rasmus Sobel
Förvaltningschef
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Styrelsen 2019
Protokollförda Styrelsemöten genomfördes oftast under luncher, en gång i veckan. Längre kvällsmöten hölls vid behov, i synnerhet inför Sektionsmötena.
Tillsammans med E6 arrangerades tidigt på året funktionärsskiphtet. Det var lite nytt koncept
jämfört med tidigare år, delvis på grund av tillståndsenhetens nya tolkning av alkohollagen. Utvärdering av konceptet samt evenemanget gjordes och lämnades vidare till kommande års Styrelser.
Vi har besökt våra vänföreningar SIK på Aalto Universitet och St. Omegas Broderskab på NTNU
då dessa haft jubileum, samt representerat under baler på KTH och Chalmers. På dessa resor har
vi även träffat Styrelser från flera andra föreningar och universitet som vi hoppas kunna samarbeta
med i framtiden. Vi hade också flera besökande Styrelser under vår NollEgasque.
I slutet av vårterminen kallade vi till ett extrainsatt Sektionsmöte med syfte att välja ny kontaktor
för kommande halvår. Tidpunkten var oläglig men vi fann valet nödvändigt.
Vid flera tillfällen har vi sökt input från Sektionsmedlemmarna om utveckling av vår verksamhet
genom enkäter.
Det anordnades en Styrelseåterträff i slutet av augusti i form av en enklare sittning. Evenemanget
var uppskattat med stor uppslutning och Styrelser från de senaste 20 åren var representerade.
Styrelsen la mycket tid på att förberedda Sektionsmötena. Vid både VTM och HTM presenterades
flera propositioner som med olika omfattning utvecklar verksamheten både kort och långsiktigt.
Inför valmötet samarbetades det med valberedningen för att öka tydlighet kring valprocessen och
för att fler skulle hitta rätt funktionärspost till kommande år.
Under året gick Styrelsens ledamöter på flera olika utbildningar, bland annat på ämnena ledarskap,
överlämning och hantering av sexuella trakasserier.
Verksamhetsåret avslutades med funktionärstacket, utvärdering av Styrelsearbetet, städning av
våra lokaler samt överlämningsarbete för att ge tillträdande funktionärer så bra förutsättningar
som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Edvard Carlsson
Ordförande 2019
Verksamhetsberättelse: Styrelsen 2019
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Cafémästeriet 2019
Under 2019 har cafemästeriet jobbat med olika saker och det har varit ett bra, kämpigt, men
roligt år. Posten halvledare har inte varit så attraktiv så postbeskrivningen ändrades för posten för
att göra den mer attraktiv, vilket verkar ha lyckats rätt så bra. Olika dagar som fettisdagen och
kanelbullens dag har firats. Vi har infört det lilla kaffekortet för alla som gillar te eller en liten kaffe
i stället för en stor, vilket verkar ha varit uppskattat. Många av LEDs engångsartiklar har bytts
ut mot mer miljövänliga val. Lagret i LED har omorganiserats för att göra det enklare att ha koll
på alla varor som LED har, samt för att minska svinnet och för att utöka vårt lagerutrymme. Vi
har även gjort det man brukar som att köpa läsk, delicato och se till att den dagliga verksamheten
har fungerat som den ska. Under nollningen och andra event har vi även hjälpt till med att fixa
kaffe, läsk, mat till Sektionen, andra Sektioner och företag mm. Vår brödleverantör har äntligen
fått access in till huset vilket har gjort att man får lite mer sovmorgon när man ska öppna vilket
har varit riktigt skönt. Det har funnits mer saker vi hade velat förbättra eller göra men under LP
4 och 1 hade vi en stor brist på dioder/halvledare och mycket av vår tid spenderades på att se till
att vi kunde ha öppet, vilket ledde till att vi aldrig hade vår teprovning som vi såg så mycket fram
emot.
Trots alla ändringar och all arbete så är nog det viktigaste vi har gjort under året att utbreda
kulturen i cafémästeriet. Om det här har betytt att man firar sista dagen man har öppet, eller
ha tacokvällar efter man har storhandlat på ica för man glömde lägga en beställning, eller de fina
namnen våra kaffebomber har fått, så tror jag egentligen inte det har gjort någon märkbar skillnad
på LED. Men det har varit ett roligt år för oss i den centrala gruppen, och vi hoppas att allt
detta har gjort att posterna har blivit mer attraktiva att söka för nästkommande år. Vi har även
försökt göra det enklare att engagera sig genom bättre testamenten, inköpslistor och så vidare,
men i slutändan vill vi att det viktiga av att engagera sig ska finnas kvar även i cafémästeriet, och
det är att ha kul.

Med vänliga hälsningar

Jonathan Benitez
Cafémästare 2019
Verksamhetsberättelse: Cafémästeriet 2019
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Sexmästeriet 2019
Sexmästeriet jobbade under 2019 för att skapa roliga och billiga sittningar för alla medlemmar på
Sektionen. Ett roligt tillskott till sittningarna i år har varit att Sektionens husband har vid flera
tillfällen tagit sittningarna till en ny nivå!
Under våren hölls flera evenemang med en bra spridning på nivå för att bli varma i kläderna
inför nollningen. Evenemangen som hölls var Skiphtes-sitting, kickoff för Teknikfokus, Banquett
för Teknikfokus, Balbrunch, En Sagolik sittning, Middag till alumniförelänsning, temasläpp och
Sjungbok part två! Redan i slutet av April började Sexet att planera inför nollningen tillsammans
med NollU.
Under nollning höll Sexet i Midsommer sittning - för alla internationella nollor, Välkomstsittning,
Sjungboksinsångning, Sittning med F och Ing, Sittning med K och A, Vettiquett, Nollesittning med
D - där Vice sexmästare jobbade tillsammans med nollorna och till sist NolleGasquen som blev
otroligt lyckad! Efter nollningen var Sexet med i tävling i fest, där fyra Sektioner höll sittningar
och tävlade om vem som gjorde den bästa sittningen. Tyvärr var tävlingen riggad och vi vann
inte, men det var en rolig och interaktiv sittning. Det sista som Sexet gjorde var att hålla i en
Nobelsittning.
Överlag har sexet fokuserad på prisvärdhet och hög kvalité på sittningarna under året.

Med vänliga hälsningar

Theo Nyman
Sexmästare 2019
Verksamhetsberättelse: Sexmästeriet 2019
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Näringslivsutskottet 2019
Under början av året var det en ganska lång uppstartsperiod där det utåt sett inte var särskilt
hög aktivitet från utskottet. Vi ordnade under denna tid tillgänglighet till mailadresser för alla
inom utskottet för att alla gemensamt ska jobba för näringslivsrelaterade evenemang. Även detta
år arrangerade vi CV-fotografering med Sektionens fotografer. Under våren arrangerades ”FED
pub” ihop med F- och D-sektionen, “Lunch med Ingenjör” och en specialiseringskväll ordnat av
alumniansvariga ihop med SRE. Under nollningen arrangerade utskottet SVEP Robotic Challange,
tre lunchföreläsningar samt ett monterevent. Senare under hösten anordnades en pub med BorgWarner ihop med KM som slöt det mer omfattande sponsoravtal som slutits under våren. Vi bjöd
även in till en workshop med inkubatorn VentureLab. Utskottet ordnade en större lunchföreläsning
med ASSA ABLOY ihop med näringslivsutskotten på F- och D-sektionen. Under senhösten blev
Sektionens medlemmar inbjudna till en inspirationskväll på Knightec (med D-sektionen) och en
casekväll på Alten. Avslutningsvis arrangerades en lunchföreläsning rörande rekrytering samt CVgranskningssamtal med Academic Work. Utöver de evenemang vi organiserat har utskottet även
skött en del marknadsföring åt diverse företag. Alumniverksamheten bjöd in Sektionens alumner
till alumnipub som KM styrde upp. Denna var mycket uppskattad av alumnerna och fler liknande evenemang har efterfrågats. Alumniverksamheten påbörjade även insamling av statistik från
utexaminerade studenter för att i framtiden ge ut denna information till Sektionens medlemmar.
Facebooksidan riktat till alumnerna har under året gjorts “officiell” genom att koppla denna till
E-sektionens egna facebooksida för att göra denna mer lättåtkomlig. I år anordnades även en sittning för 4or och 5:or för att förbättra gemenskapen i högre årskurser. Teknikfokus blev under året
väldigt lyckat. I och med att mässan detta år var två dagar kunde fler företag nås och intäkterna
gick långt över den budgeterade intäkten varpå budgeten inför 2020 anpassades därefter. Andelen
funktionärer var något högre på E-sektionen än på D-sektionen.

Med vänliga hälsningar

Jakob Petterson
Näringslivsutskottets Ordförande 2019
Verksamhetsberättelse: Näringslivsutskottet 2019
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Förvaltningsutskottet 2019
Återigen har ett år kommit och ett år passerat. Och herregud vad roligt vi har haft det. Förråd
har inventerats och organiserats för att senare o-organiseras och organiseras igen. Allt arbete kring
bokslutet har gjorts och de fiktiva fonder som Sektionen har är nu äntligen korrekt balanserade.
Bokföringen gicks även igenom med andra delar såsom Sektionens skuld och kapitalkonton vilka nu
efter assistans från GS har korrigerats för att också ligga på korrekta nivåer. Även så blev bokslutet
från 2017 korrigerat och 2018s bokslut blev tillslut godkänt på HTM. Övrigt ekonomiskt arbete
har arbetats med febrilt genom veckorna och här vill jag tacka alla våra duktiga funktionärer som
för det mesta har följt de olika riktlinjerna med ekonomisk redovisning.
Vad gäller lokalerna har flera projekt skett genom året. Vice har tillsammans med sitt arbetsteam
gjort allt från att har styrt upp i Sicrit, fixat dörren till köket i Edekvtata, till att ha satt upp
de nya mikrovågsugnarnas ställningar. Kort och gått har väldigt mycket arbete skett genom året
med lokalerna och det är kul att se hur det nya arbetsteamet som har formats sköter våra lokaler
mycket bättre än hur det var för bara några år sen. Ekiperingsexperterna har också under året sålt
märken, overaller och andra PR-artiklar. Husstyrelserepresentanten har gått på husstyrelsemöten
och framfört Sektionens åsikter och sedan informerat Styrelsen om vad som sagts och arkivarierna
skötte sina egna projekt såsom assistans till HeHE.

Med vänliga hälsningar

Henrik Ramström
Förvaltningschef 2019
Verksamhetsberättelse: Förvaltningsutskottet 2019
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Informationsutskottet 2019
2019 har varit ett speciellt år för informationsutskottet då man fick en ny utskottsordförande under
sommaren, men trots det har det varit ett produktivt år för utskottet. Från en seg uppstart från
vissa håll under våren togs nya tag och utskottets alla delar kunde så småningom aktiveras. Picasso
och fotograferna har under hela året kämpat stenhårt och levererat grafiskt material till alla utskott
och härliga bilder från Sektionens alla festligheter. För att underlätta och göra utskottsarbetet
roligare har vi jobbat för att utskottets funktionärer ska ha rätt utrustning, exempelvis i form
av bra mjukvarulicenser eller individuella minneskort för att underlätta hemarbete. Redaktionen
för HeHE har jobbat på väl och har varit ett starkt team under chefredaktören som tillsammans
levererat brinnande journalistik. Förutom att utveckla eget verktyg att producera HeHE, vilket
saknats, har chefredaktören också sett till att HeHE ska kunna läsas i LED-café.
Den tekniska sidan av utskottet har under året arbetat för att vår hård- och mjukvara ska fungera
som det ska. När det gäller ljud och ljus har teknokraterna kontinuerligt använt och utvärderat
Sektionens tekniska utrustning och de har visat stort engagemang för nya inköp, som när ett nytt
stort ljudpaket köptes in i samband med VTM/19. Sektionens hemsidor har överlag fungerat som
de ska men bakom kulisserna har det som känt varit problematiskt med stora mjukvaruprojekt
som behövts genomföras. Överlag har Sektionens datorsystem hållits vid liv och hemsidor såsom
e-nollning.nu har varit bra informationskanaler för nya studenter. Användningen av tjänster som
Sektionens G Suite har även förbättrats, bland annat med nya riktlinjer och möjligheten för funktionärer att ha funktionärsspecifika e-postkonton.
Överlag har 2019 varit ett bra år för InfU och jag är stolt över utskottets alla funktionärers
engagemang, kreativitet och problemlösningsförmåga som ofta hamnar lite bakom ljuset under
Sektionens alla events. Stort lycka till nästa års InfU!

Med vänliga hälsningar

Mattias Lundström
Kontaktor 2019
Verksamhetsberättelse: Informationsutskottet 2019
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Källarmästeriet 2019
Källarmästeriet är mycket nöjda med det gångna året. Sammanlagt under året har 25 evenemang
levererats avslutat med ett uppskattat julgille tillsammans med den nya trion. Vi har hållit i
traditionsenliga gillen så som glöggille men även bjudit på teman med stor variation och aktiviteter
som förhoppningsvis passat många. Vi har samarbetat med andra utskott och därmed kunna
erbjuda allt från karaoke och på styret till företagspubar. Vi har också deltagit i intersektionella
samarbeten med två pubrundor under året. Den inköpta cykelvagnen och iZettle-scannrarna har
bidragit mycket till förenklat arbetsflöde. Vi har hållit ordning i Edekvata, KM och alkoholförrådet.
I det senare har Cølen på ett föredömligt sätt märkt ut varor med kort datum för att minska på
svinnet. Att minska på svinnet har varit något vi har jobbat med hela året. Ett annat steg mot
ett lite mer hållbart källarmästeri har varit att köpa in jobbartröjor som ska finnas för att ha till
låns så att det inte ska köpas in varje år då de endast används ett fåtal gånger av de flesta.
Ekonomiskt har året gått väldigt bra. Trots att ekonomin bevakats med stor noggrannhet hela
året så gjordes väldigt mycket vinst under nollningen vilket resulterat i vinst över budget. Delvis
kompenserade detta för genom att sänka priset på julgillebiljetterna och köra det mesta lite extra
allt under årets sista gillen. Det ekonomiska arbetet avslutas med att lagret har inventerats och
restaurangrapport har skrivits i samarbete med nya källarmästeriet. Spritdiffen uppgick till hanterbara mängder och ekonomiskt gick vi långt över budget. Har fört vidare denna information till
nästa år för att bättre kunna jobba mot budgeten.

Med vänliga hälsningar

Davida Åström
Krögare 2019
Verksamhetsberättelse: Källarmästeriet 2019
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Nöjesutskottet 2019
Fritidsledarna ordnade under hela året, för att citera en av dem, ”En jäääävla massa spelkvällar”
med olika teman. På Alla Hjärtans dag var det också filmkväll. Under våren hölls även i två traditionsenliga turneringar – Biljardturneringen på gillena och Bowlingturneringen en vanlig vardag.
E-sektionen fick även möjlighet att sporta, inte bara i Victoriastadion på söndagar med F. Under
våren hölls dels ett boxningspass på Gerdahallen och en Capoerialektion med allas vår Magnus
Borgström.
Tack vare att det blåsts liv i Øverbananen hade Sektionen nöjet att njuta av livemusik på olika tillställningar, såsom Teknikfokusgasquen, NollEgasquen och MegaKulfEstivalen. På hösterminsmötet
2019 röstades det igenom att bandmedlemmar ska inneha funktionärsposten ”Banan”.
Något utskottet lyckades bra med var samarbeten mellan posterna. Det visades till exempel på
Eurovisionkvällen i maj, när ett stridsrop, en vice, en fritidsledare och en idrottsförman gick ihop
för att planera det. Alla på plats tyckte att det var en stor succé. Ett annat exempel (som också
visar på samarbete mellan utskott) var när vi åkte på Ölresa i november. Den planerades av Cøl,
Vice, Øverbanan och Umphmeister.
Under våren åkte ett lag till DÖMD i Linköping. Här hemma höll vices mest på med cyklar och
ordnade dels På Styret som visades på ett gille, och Tandem där E-sektionen hade flest deltagare
från LTH.
Efter sommaren kommer nollning! NöjUs största event var UtEDischot, där Coola Kids spelade.
UtEDischot blev lite annorlunda jämfört med tidigare år, men det blev av! KM serverade klägg
och var hjältar som vanligt. På UtEDischot spelade också våra fantastiska Umphmeisters!
Under nollningen var vi även med och ordnade lekstationer till MegaKulfEstivalen, tillsammans
med E-phøs, K-sektionen och M-sektionen. Det var ett kul festivalevent som vi hoppas lever kvar till
kommande nollningar. Idrottsförmännen såg till att vi fick röra oss mer än bara mellan hemmet och
E-huset och höll i Phaddergruppsolympiaden i Victoriastadion. Fritidsledarna ordnade spelkväll
och hela utskottet hjälpte till att ordna NöjUs tur, med lekstationer runt om i E-huset där varje
post fick tillfälle att presentera sig. När nollningen firades av med NollEgasque fick vi återigen höra
ljuva toner från Elektro Banana Band och Umphmeisters.
På hösten var det dags för dreamhackE och hela NöjUs verksamhetsår avslutades med en vinst i
Sångarstriden, tack vare våra Stridsrop med projektgrupp som jobbade hela året med det.
Men allting har ett slut, och vårt kom med NöjU-veckan när vi fick välkomna NöjU 20 till gemenskapen. Vi i NöjU 19 vill tacka varenda en som varit på något av våra event, kommit med idéer
och sett till att vi har haft det så himla kul! Jag som Entertainer vill också tacka utskottet för ett
otroligt år!

Med vänliga hälsningar

Saga Åslund
Entertainer 2019
Verksamhetsberättelse: Nöjesutskottet 2019
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Nolleutskottet 2019
Nolleutskottet hade ett spännande år med många utmaningar, men också mycket skratt och roliga
stunder tillsammans. Under våren hölls många möten inom utskottet, med Styrelsen, med Sektionens andra utskott samt med andra Phøs och inom ØPK. Söktrycket till phadder var mycket högt,
vilket var roligt, men som också innebar att det tyvärr var många som inte blev valda. De phaddrar
som valdes gjorde i alla fall ett bra jobb! Under våren höll vi också en phadderutbildning samt en
phadderkickoff. Nollningstemat för året var ”En Nollning På Okänd Mark” och det släpptes på en
sittning i Gasque tillsammans med D- och A-sektionen. Vi är väldigt nöjda med både släppet och
temat och har fått höra många goda ord om det.
Nollningsschemat hade i stort sett samma grund som tidigare år men med några nya events som till
exempel Uppdragsceremoni och MegaKul-fEstival. Vi ändrade och anpassade även events såsom
Camp St Hans så intisarna skulle kunna delta och bli inkluderade.
Värt att nämna är att Bildörren äntligen har hittat hem tack vare Regattavinsten. Vi hade Gasquen på lördagen vilket var ett väldigt fint avslut på nollningen. Efter nollningen uppdaterades
testamentet och skickades vidare till det nya nollningsutskottet.

Med vänliga hälsningar

Stephanie Bol
Øverphøs 2019
Verksamhetsberättelse: Nolleutskottet 2019
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Studierådet 2019
SRE har under året fortsatt sitt kontinuerliga arbete: censurering av CEQ-enkäter och gå på tillhörande CEQ-möten. Från de båda nyantagna klasserna har nya årskursansvariga rekryterats. Vid de
tillfällen då studenter har uppmärksammat oss på kurser med stora problem har vi tagit kontakt
med kursansvariga för att kunna förbättra kurserna. Under nollningen genomförde studierådet fyra
pluggkvällar, alla med mycket stort deltagande. Vi bjöd på mat och hade sedan klassrum där man
pluggade med hjälp av duktiga pluggphaddrar. På pluggkvällarna hade vi även möjlighet att lotta
ut ett presentkort till de som var på pluggkvällarna. På nollningen hade vi även en workshop där vi
berättade för de nyantagna om utskottet och vad vi har för roll. Studierådet har även representanter
i programledningarna för både E och BME och från och med i år har vi även hittat representanter
till de institutionsstyrelser där vi har platser. Utöver detta har även ordförande, världsmästare,
likabehandlingsombud samt skyddsombud haft kontinuerlig kontakt med kåren genom sina respektive kollegium. HTF-ansvariga har även arbetat för att genomföra Her Tech Future, som blev ett
lyckat evenemang.

Med vänliga hälsningar

Lina Samnegård
Sre-Ordförande 2019
Verksamhetsberättelse: Studierådet 2019
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Valberedningen 2019
Vi i valberedningen inledde verksamhetsåret 2019 genom att träffas för att diskutera hur vi ville
arbeta under vår mandattid och vilka mål vi ville uppnå. Vi kom gemensamt fram till att ökat
förtroende och transparens till utskottet är något vi ska försöka jobba mot. Inte för att detta har
fungerat sämre tidigare år utan snarare för att det inte ska undgå någon att vi faktiskt lägger ner
mycket tid och tanke till både de intervjuer vi genomför och val vi väljer. Det är viktigt och känns
meningsfullt för oss att Sektionen värderar det arbetet vi gör under året högt.
Senare under vårterminen fick vi även hålla i våra första intervjuer till posten Teknikfokusansvarig
där en av kandidaterna intervjuades på distans.
Under Vårterminsmötet röstades en förändring genom för valberedningen. Den innebar i korthet
att representanten från NollU ersätts av en extra vanlig ledamot. Motiveringen till förändringen
var att man då kan välja in fler personer som faktiskt har ett intresse av valberedningsarbetet i
sin helhet. Detta kan också tyckas vara mer demokratiskt.
Efter att Sektionens nya Stadga blivit godkänd under höstterminens början kunde den sista ledamoten väljas in och efter Gasque även en representant från de nyantagna. Tillskottet märktes
verkligen av både genom nya idéer och med energi. Vi inledde höstens valberedningsarbete med
interna workshops där vi diskuterade känsligare intervjufrågor och policys. Vi hjälpte också till att
bana grund för Kårens Valberedningskollegie.
Arbetet inför Valmötet var intensivt och otroligt tidskrävande. Vi mjukstartade genom att hålla
ett informationsmöte för nyantagna och andra nya nyfikna Sektionsmedlemmar. Syftet var att
informera om hur nomineringsperioden, intervjuer och slutligen valprocessen går till. Under mötet
öppnade vi även nomineringarna på hemsidan och passade på att marknadsföra expot.
Vi höll ungefär 50 intervjuer totalt under året. Det är glädjande att så många otroligt duktiga
personer vill engagera sig, jag hoppas och tror att trenden fortsätter.
Tack för förtroendet under året, stort tack till övriga i valberedningen 2019 och ett extra stort
lycka till till valberedningen 2020.

Med vänliga hälsningar

Axel Voss
Valberedningens Ordförande 2019
Verksamhetsberättelse: Valberedningen 2019
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Uppföljning av verksamhetsplan VT 2019 (avgående Styrelsen)
Styrelsen
Den sista tiden under 2019 arbetade Styrelsen främst med delmålet gällande överlämning. Nya
initiativ gjordes med en testamentesskrivarkväll där funktionärerna uppmuntrades till att föra sin
kunskap om posten vidare. Det hölls även en gemensam middag mellan nuvarande och avgående
Styrelse och flera överlämningsmöten har också ägt rum.

Informationsutskottet
Informationsutskottet har under 2019 arbetat mot verksamhetsplanen och de uppsatta delmålen
med relativt goda resultat utifrån de förutsättningar utskottet haft. Informationskanalerna har
under året utvärderats och informationsspridning har fungerat bra och fått struktur. Sektionens
datorsystem och hemsidor har sedan länge på många ställen behövts ses över och Macapärer tillsammans med DDG har försökt hålla dem aktuella så gott det går. Vidare har användningen av
externa tjänster såsom G Suite utvecklats. Sektionens tekniska utrustning har använts flitigt och
utvärderats av teknokrater och flera inköp har skett under året. Samarbetet mellan Kontaktor och
Vice Kontaktor har varit god men att integrera posten Vice Kontaktor i utskottet på bästa sätt
fortsätter vara en utmaning.

Källarmästeriet
Källarmästariet kan efter årets slut konstatera att vi under året på många sätt arbetat för att
fortsätta hålla gillena attraktiva för teknologer. Priser på Klägg och öl har behållits låga och under
året har vi haft ett tydligt fokus på att preferensalternativ ska finnas och vara lika prisvärda som
annat i sortimentet. Fortsatt stort intresse från Sektionen och andra Sektioner för att komma
på gille, vilket har varit väldigt kul att se. Det här har också lett till mycket försäljning och
biljettpriserna till årets julgille kunde därför sänkas, alltid en uppskattad julklapp. Alkoholsvinnet
har kontinuerligt monitorerats genom att märka ut produkter med kort datum samt utskrivning av
utgångna produkter, vilket är ett större problem än man kan tro. Förhoppningen att kunna byta
ut AHS i alla fall delvis har tyvärr inte kunnat genomföras och under årets senare del har stora
problem uppstått. System är i behov av en rejäl upprustning, håller alla tummar för att någon vill
ta tag i detta så att vi kan fortsätta använda systemet.

Uppföljning av verksamhetsplan VT 2019 (avgående Styrelsen)
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Nolleutskottet
I planeringen av nollningen lades fokus på att likt tidigare år ha en mångfald av olika aktiviteter
under nollningen så att de nyantagna skulle kunna känna att det fanns något för alla. Många
av nollningsaktiviteterna var traditionsenliga men vi ändrade flera event så de skulle inkludera
internationella studenter mer samt effektivisera dem. Vi lade även mer fokus på uppdragen genom
att hålla i en uppdragsceremoni.
Under hösten skickades formulär och utvärderingar ut till Sektionens medlemmar för att de skulle
få möjlighet att påverka utformningen av nollningen. Under våren hölls personliga möten med
utskottets funktionärer för att utvärdera hur alla mådde och hur de kände för arbetsbördan.
Vi uppmuntrade kontinuerligt phaddrarna att förmedla en positiv attityd av studierna till nollorna och flera pluggkvällar hölls under nollningen. Vi arbetade också för att informera mycket om
Sektionens utskott redan under nollningen. Ett utskottssafari anordnades, flera av utskotten höll
egna evenemang och Styrelsen var involverad i mycket.

Cafémästeriet
Vi i cafémästeriet har jobbat mot delmålen hyfsat bra. Posten halvledare redovisades av den centrala delen av cafémästeriet och postbeskrivningen har uppdaterats för att vara mer aktuell och
göra posten mer attraktiv, då det beskriver mer vad dem faktiskt gör. Det här har även lett till
att Vice- Cafémästaren och Cafémästaren har fått mindre på sin tallrik då de har kunnat lägga
sin tid på annat. Ekonomin hade kunnat redovisas bättre då inköpspriserna för LED-sallader har
ökat efter att de blev mer miljövänliga. Försäljningspriserna på sallad borde ha ökats eller så borde
priset på andra varor ökats för att nå budgeten. Men i och med att Cafémästeriet har en sån stor
omsättning med så lite vinstmarginaler har det varit svårt att följa hur ekonomin faktiskt har
gått. Hygienen har även blivit bättre i LED då vi fick några nya eftermiddags dioder som kunde
hjälpa oss städa på eftermiddagen. Sen har hygienen i lagret varit bättre efter att vi omorganiserat lagret, men detta gjordes innan HTM och det kändes att det inte behövdes förbättra efter HTM.

Förvaltningsutskottet
Verksamhetsplanen för Förvaltningsutskottet handlar mycket om att lokalerna inte ska prioriteras
ner på grund av ekonomin. Det fungerade bra genom året med ett duktigt team mellan Vice
Förvaltningschefen och hustomtarna. Det följdes däremot upp med svårigheter under nollningen
som bör ses över till kommande nollning. Annars har det inte skett några stora renoveringar i
Sektionens lokaler, däremot har en ny soffa köpts in för att kunna bättre använda ytan i Vega.
Vad gäller ekonomin gjordes mindre uppdateringar för att bokföringen ska bli ännu mer intuitiv.
Nya olika färger har börjat användas på papprena för att göra det lättare med uppföljning av
huvudboken. En ny kontoplan har satts upp och flera ekonomiska utbildningar har skett både
under och efter verksamhetsåret.
Vad gäller bokföring och bokslut kan man ju som alltid säga att det kunde ha varit bättre, men att
alla funktionärer har gjort sitt bästa och att det har underlättat väldigt mycket. De funktionärer
som lämnat in mycket kvitton och varit ansvariga för försäljningsredovisning har fått lära sig hur
detta ska göras vilket till min förståelse har hjälpt de som har fått denna utbildning. Styrelsen
har också varit duktiga på att ta ansvar för sina utskotts ekonomi framåt slutet av året, vilket har
resulterat i ett nästan för positivt resultat. Det enda som under årets gång har varit ett problem
har varit iZettle-försäljningen där klarare rutiner skulle kunna genomföras i framtiden. Ett exempel
på detta är ännu en genomgång av iZettle med berörda funktionärer innan nollningen.

Uppföljning av verksamhetsplan VT 2019 (avgående Styrelsen)
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Studierådet
Som vanligt har studierådet sysslat med studiebevakning. Studierådet ska även verka för att vara
ett synligt utskott, vilket vi har gjort under hela året med posters uppsatta runt om E-huset. Studierådet har följt upp CEQ-enkäter och utvärderat kurser med CEQ-möten. SRE ska även försöka
öka svarsfrekvensen på enkäterna, vilket gjordes genom att lotta ut fem presentkort på ICA värda
250 kronor.

Sexmästeriet
Som huvudmål har Sexmästeriet att hålla i sittningar som är prisvärda och har hög kvalité, det
tycker jag vi har lyckats bra med. Vi har även försökt ha en bra spridning på evenemangen utanför nollningen. Under året har vi också regelbundet kollat över våra förråd för att de ska hålla
god ordning. Alkoholsvinn har också minimerats genom god dialog med barmästarna och med KM.

Nöjesutskottet
Sista tiden efter hösterminsmötet roade sig NöjU med spelkvällar, Sporta med E och en ölresa. Med
Stridsropen i täten avslutades året med en vinst i Sångarstriden och alla deltagande verkar ha haft
riktigt roligt! Nöjesutskottet jobbade således in i det sista med att förse Sektionens medlemmar
med nöjes-, fritids-, och idrottsarrangemang och för att inkludera så många av medlemmarna som
möjligt. Vi hade också en överlämningsvecka till NöjU som dels byggde på att de skulle lära känna
varandra, dels att vi skulle berätta vad posterna faktiskt innebär och finnas som stöttning även
efter vi kliver av.

Näringslivsutskottet
Sedan HTM har utskottet arbetat på som vanligt samt arbetat med överlämning inför 2020. Även
under den här tiden har såväl BME- som E-företag sökts samarbete med. I överlämningsarbetet
har alla företag som kontaktats under året meddelats om ett utskottsskifte vilket har syftet att vi
bibehåller kontakten med tidigare kända företag. Utskottet har även förmedlat till nästkommande
års utskott de företag som verkar lite extra taggade för att möjliggöra event tidigt på året som
är gynnsamma för företaget såväl som studenterna. Prissättningen har inte diskuterats nämnvärt
under denna korta period utan denna diskussion har överlåtits till nästkommande utskott att
fundera över då det är deras verksamhetsår det berör. Arbetet med alumniverksamheten och dess
roll i utskottet har främst arbetats i form av överlämning och diskussion hur detta har skötts samt
hur det kan utvecklas.
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Med vänliga hälsningar

Edvard Carlsson
Ordförande 2019

Mattias Lundström
Kontaktor 2019

Henrik Ramström
Förvaltningschef 2019

Jonathan Benitez
Cafémästare 2019

Stephanie Bol
Øverphøs 2019

Lina Samnegård
SRE-ordförande 2019

Jakob Pettersson
Näringslivsutskottets Ordförande 2019

Theo Nyman
Sexmästare 2019

Davida Åström
Krögare 2019

Saga Åslund
Entertainer 2019
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Revisionsberättelse för E-sektionen 2019
Undertecknade har granskat räkenskaper och förvaltning för E-sektionen inom TLTH för år 2019.
Sektionsverksamheten har följts, Styrelse- och Sektionsmötesprotokoll har genomgåtts och bokföringen har noga granskats. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi vill efter fullgjord
revision avge följande berättelse:
Sektions- och Styrelsemöten har under året avhållits i enlighet med stadgarna, med ett undantag
som tas upp nedan. Protokollen är transparenta, välskrivna, och ger en god översyn över vad som
sker i verksamheten och vilka beslut som tas.
Sektionens bokföring är i god ordning. Mindre fel i bokföringen har hittats och korrigerats efter
diskussion med ekonomiskt ansvariga.
Under verksamhetsåret gjordes en korrigering i ekonomin på cirka 31000kr. Detta gjordes efter
diskussion mellan Kårens och Sektionens ekonomiskt ansvariga och oss revisorer.
Den siste maj hade Sektionen ett extrainsatt möte med anledning av entledigande samt val av
ny Kontaktor. Kallelsen till detta möte offentliggjordes senare än sju läsdagar före mötet, vilket
strider mot stadgan. Vi anser detta att vara ett acceptabelt undantag från stadgan, då alternativet
hade varit att vänta med att välja in en ny Kontaktor till höstterminens början.
Till sist har vi några kommentarer om hur Styrelsen jobbat mot budgeten. Överlag anser vi att
Sektionen måste bli bättre på att inte presentera ett för stort resultat. Detta eftersom Sektionen är
en ideell förening med en buffert som redan tillgodoser för alla tänkbara oförutsedda och förutsedda
utgifter.
∙ KM01 gick över budget cirka 30000 kr, vilket vi anser hade kunnat undvikas i viss utsträckning genom att justera prissättning.
∙ NOJU01 gick över budget cirka 10000 kr, vilket vi också anser hade kunnat undvikas i viss
utsträckning till exempel genom att justera prissättning.
∙ CM01 gick under budget cirka 60000 kr. Eftersom det är svårt att förutspå samt påverka
Cafémästeriets intäkter anser vi detta acceptabelt.
∙ ARMU01 gick över budget 200000 kr. Detta har varit ett problem i många år, och är ett
resultat av allt för defensiv budgetering. Vi ställer oss positiva till att Styrelsen föreslog en
stor korrigering av denna post i nästa års budget.
∙ Underposterna funktionärsvård och arbetsgläjde inom SEK01 har tillsammans efter aktivt
beslut gått under budget 25000kr för att kompensera för Sektionens övriga resultat.
Med hänvisning till ovanstående berättelse yrkar vi att Sektionsmötet beslutar:
att resultat- och balansräkning fastställes,
att Styrelsens förslag till resultatsdisposition tages, samt
att Styrelsen för 2019 beviljas ansvarsfrihet.
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Erik Månsson
Revisor 2019

Johan Karlberg
Revisor 2019
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Förslag på resultatdisposition av resultatet för 2019
Sektionen fick 2019 ett resultat på 213 066.37 kr. Styrelsen i samråd med Förvaltningschefen
för 2019 föreslår att resultatdispositionen görs i linje Sektionenslångsiktiga ekonomiska plan som
beslutades på HT/19.
Förslag på resultatdisposition
Jubileumsfonden
Utrustningsfonden
Summa

10 000.00 kr
203 066.37 kr
213 066.37 kr

Därmed yrkar undertecknade
att resultatet från föregående år distruberas enligt ovanstående resultat.

I styrelsens tjänst

Rasmus Sobel
Förvaltningschef 2020

Henrik Ramström
Förvaltningschef 2019
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Ekonomisk rapport
Sektionens ekonomi mår bra och vi har en god förmåga att klara av vår dagliga verksamhet och
betala de utgifter vi har. I skrivande stund (2020-04-19) uppgår våra tillgångar, lager exkluderat,
till 951 537,51 kr. Dessa pengar ligger i fiktiva fonder och är därför öronmärkta till olika ändamål.
Fonderna är:
– Eget kapital, som är de pengar som behövs för daglig verksamhet.
– Olycksfonden ska användas vid reparationer och olycksfall.
– Dispositionsfonden är pengar som Styrelsen kan använda för investeringar och för att förbättra Sektionens verksamhet.
– Utrustningsfonden ska användas till större investeringar, projekt och inköp.
Se bifogad balansrapport och resultatrapporter för mer information. Biljettförsäljning av balbiljetter är dock inte bokförd än p.g.a. krångel med återbetalningar, så vi har inte gått riktigt lika
mycket back i år som balansrapporten visar.
Vi kommer förmodligen ha svårt att nå upp till den satta budgeten 2020 eftersom stor del av
vår verksamhet har pausats. Det betyder att vi har färre intäkter men också färre utgifter, men
eftersom vi i dagsläget har svårt att veta hur läget kommer se ut har vi valt att inte göra ett nytt
budgetförslag.

Med vänliga hälsningar

Rasmus Sobel
Förvaltningschef
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Cafémästeriet
Under den första läsperioden den här terminen rullade caféverksamheten på som vanligt och det
gick väldigt bra. Den här läsperioden har vi däremot valt att hålla stängt på grund av rådande
pandemi.
Våra mål inom CM20 har hittills varit; att det ska vara enkelt att vara diod, att ha ett bra utbud
anpassat efter många av våra kunder, att caféet ska vara en rolig och trevlig plats.
Inga större förändringar i utskottets arbetsprocess har utförts, vi har jobbat för att göra tydliga
arbetsinstruktioner för att göra det enkelt att vara Diod eller Halvledare. Antalet dioder på eftermiddagspassen har utökats så att det nu är två Dioder som jobbar. Detta blev väldigt lyckat och vi
fick många som ville söka Diod. I ett försök att göra roligare sallader har vi picklat mycket rödlök
samt gjort en vegansk vinägrett. Inköps- och Lagercheferna har jobbat på mycket bra med att till
exempel hålla koll på caféets utbud samt hitta nya och bättre alternativ till vissa produkter. Vice
Cafémästare har också jobbat på mycket bra. Halvledarna har även varit en fantastisk hjälp med
bland annat öppning och stängning av LED.
För att göra LED - Café till en trevlig plats har vi bland annat sparat kaffe och små mackor
som blivit över till funktionärer. Vi har även bakat vid olika tillfällen samt ordnat event. Under
tentaperioden i mars fanns funktionärskaffe tillgängligt och detta var mycket uppskattat. Vi sålde
semlor på fettisdagen och kärleksmums på alla hjärtans dag. Inför alla hjärtans dag höll vi i ett
event där man kunde skicka delicatobollar till någon man tycker om och det var väldigt uppskattat,
totalt skickades 244 stycken. I övrigt har vi bakat banankaka, morotskaka och chokladmuffins för
att lysa upp vardagen för våra kära medstudenter. För att ge Halvledarna möjlighet att vara mer
delaktiga inom Cafémästeriet har de bjudits in till våra regelbundna möten.
Mycket var planerat inför en caféfest som skulle blivit underbar innan den tyvärr fick skjutas fram
till ett senare datum.

Med vänliga hälsningar

Frida Pilcher
Cafémästare
Utskottsrapport: Cafémästeriet
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Sexmästeriet
Fram till vårterminsmötet har Sexmästeriet anordnat tre evenemang och planerar att hålla en sittning på distans bara ett fåtal dagar efter vårterminsmötet. Dessa tre evenemang var två sittningar
för Teknikfokus och den stora Skiphtes-sittningen i början av mars.
Det första evenemanget hölls i början av februari och var en kick off-sittning för alla funktionärer
i TeknikFokus-gruppen. Det här var ett mindre evenemang som hölls i D-sektionens Idéet. En
desto större sittning hölls några dagar senare då vi anordnade en banquette i Gasque för Teknikfokus tillsammans med D-sektionens Sexmästeri. Vidare höll vi även i Skiphtes-sittningen för
alla funktionärer som varit aktiva under föregående verksamhetsår och för de som är aktiva under
kommande år. På den sittningen fick alla sexiga jobba för att lära känna varandra och testa på
att för första gången jobba alla tillsammans. Resten av läsperiod tre jobbade Sexmästeriet med all
planering för att hålla en Sektionsöppen sittning som tyvärr blev inställd i sista minuten på grund
av COVID-19.
Framåt blickar vi mot en mer normal omvärld och är i full gång med att planera resten av året
och höstens stora event, nollningen, tillsammans med NollU.
Sexmästeriet har utöver evenemang även deltat i utbildning för ansvarsfull alkoholservering där vi
har lärt oss om alkoholhantering på Sektionen för att värna om vår alkoholkultur. Dessutom har
vi beställt och tryckt kavajer till hela Sexmästeriet.

Med vänliga hälsningar

Anna Hollsten
Sexmästare
Utskottsrapport: Sexmästeriet
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Näringslivsutskottet
Året började med att en översikt utfördes av det befintliga informationsdokumentet med prisuppgifter och en del av priserna och informationen uppdaterades då inför det här året.
Utskottet har i år även genomfört arbetsmarknadsmässan Teknikfokus tillsammans med D-sektionen.
Under veckorna före Teknikfokus arrangerades ett flertal lunchföreläsningar, pubar och workshops,
allt kulminerade i mässan som även detta året ägde rum under två dagar och 63 företag var med
på mässan. Utskottet arrangerade även en CV-fotografering med hjälp av Sektionens fotografer.
Parallellt med Teknikfokus började även utskottet att kontakta olika företag för att hitta nya
intressanta samarbeten för Sektionens medlemmar. Näringslivskontakterna har jobbat i mindre
projektgrupper för att fokusera på specifika events som vi vill genomföra för Sektionen och det
arbetet flöt på bra fram tills mitten av mars. Till följd av pandemin har detta kontaktsökande med
näringslivet pausats för tillfället och alla utskottets evenemang som var planerade nu under våren
(Lunch Med Ingenjör, en lunchföreläsning, möjligtvis ett kvällsevent med företaget Alten) har nu
skjutits fram till hösten istället.
Alumniverksamheten har under våren jobbat för att kunna arrangera en Alumnipub under maj
månad, men även denna kommer att få skjutas fram till hösten.
Utskottet lägger nu därför hela sitt fokus på att planera inför höst där vi förhoppningsvis kan hålla
flera intressanta och givande events.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Berg
Näringslivsutskottets Ordförande
Utskottsrapport: Näringslivsutskottet
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Förvaltningsutskottet
Förvaltningsutskottet har under verksamhetsåret 2020 framförallt fokuserat på Sektionens bokföring och underhåll av Sektionens lokaler, framförallt i form av städning av Sikrit och Tyskland.
Ekonomisk utbildning av Sektionens medlemmar hölls i början av året av Förvaltningschef emeritus. Efter COVID-19 har dock all förvaltningsutskottets verksamhet förutom bokföringen avstannat. Det uppstod lite problem med återbetalningar av biljetter från inställda evenemang, men det
har löst sig.

Med vänliga hälsningar

Rasmus Sobel
Förvaltningschef
Utskottsrapport: Förvaltningsutskottet
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Informationsutskottet
Informationsutskottet har mött många friktioner under årets början.
Tidigt under tredje läsperioden uppstod komplikationer med Sektionens server. Då mjukvaran på
den var utdaterad och man tidigare trott att man inte kunde uppdatera den så blev serverns
säkerhetsprotokoll utdaterade vilket tvingade oss att tvångsuppdatera den under LP3. Det här
förstörde många funktionaliteter på hemsidan men räddade hemsidan i allmänhet. Vidare bör
inköpet av en ny server realiseras, och mjukvaruarbetet med denna måste börja omedelbart efter
inköp. Annat tekniskt arbete inom utskottet har fortgått, exempelvis har en grupp kodhackare
tagit fram snygga prototyper för en moijt som räknar kaffestreck för att lätta CM:s arbetsbörda.
Fysiska sammankomster har tyvärr avråtts men fram tills dess hade Macapärerna kodhackarkväll
en gång i veckan med ett rimligt intresse. Vidare har Sektionen och Styrelsen i synnerhet anpassat
sig till, och vidareutvecklat, användningen av G-Suite och Google Drive.
Det estetiska arbetet har fortgått som planerat och har varit i princip problemfritt. Picassos har
fortfarande en någorlunda hög arbetsbörda, vilket är beklagligt. Redaktionen har släppt flera
HeHE-utgåvor, och de släpps även i pappersform. Tyvärr har Fotograferna fått betydligt mindre
verksamhet då alla evenemang ställs in, men vår FilmarE som ny post har fått vissa speciella
uppdrag exempelvis från NollU och Styrelsen.
Sektionens förmåga till informationsspridning har förbättrats då vi har tagit del av kårens maillistor, samt fördelat och förbättrat Sektionens Facebook-grupper. Detsamma gäller för Sektionens
Instagram som utskottet har gjort upp en arbetsplan för.
Viss kontakt har hållits med partnersektioner, men tyvärr blev en stor del av gemensam aktivitet
uppskjuten eller inställd. Vi hoppas kunna träffa våra vänner runt norden till större grad till hösten.

Med vänliga hälsningar

Hannes Björk
Kontaktor
Utskottsrapport: Informationsutskottet
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Källarmästeriet
Källarmästeriet rivstartade LP3 med ett gille redan i januari, efter det fortsatte vi hålla gillen
nästan varje fredag med undantag för diverse skipthen vilket lett till att vi nu har haft totalt sex
stycken, tyvärr har många nu ställts in på grund av COVID-19. Vissa gillen har vi samarbetat med
NöjU genom fantastiska quiz av fritidsledarna och spelningar av bandet.
De sista gillena gick som på räls när alla i trion känner sig varma i kläderna. Vi har likt året innan
valt att dela upp ansvarsområdena mellan alla olika istället för att rotera. Allt från affischerna,
till planering och inköp gick väldigt smidigt. Alla källarmästare har fått chansen att jobba men på
grund av förhinder har alla ej kunnat. Nästan alla källarmästare har jobbat och gjort det möjligt
att hålla i decenniets bästa gillen. Det är endast några källarmästare som inte har jobbat på grund
av förhinder, tyvärr skulle det åtgärdats i LP4 men på grund av COVID-19 blir det omöjligt.
Alkoholförrådet har även inventerats i början av året och i samband med det har trion hjälp den
gamla trion med restaurangrapporten så att vi kan fortsätta ha ett fast tillstånd. Cølen fortsätter
att göra ett superjobb med våra inköp till alkohol lagret.
På grund av COVID-19 har vi dock behövt ställa in mycket som Kapsyltömmarnatten och Balgillet, men även alla gillen framöver tills Regeringen, Folkhälsomyndigheten och TLTH ändrar sina
riktlinjer.

Med vänliga hälsningar

Love Sjelvgren
Krögare
Utskottsrapport: Källarmästeriet
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Nöjesutskottet
Som tidigare år har NöjU-20 försökt fortsätta med utskottets regelbundna evenemang såsom spelkvällar och Sporta med E tack vare fritidsledarna och idrottsförmännen men även gamla och
traditionsenliga evenemang såsom E-spark som ägde rum under tentaperioden i januari.
Under första veckan av februari skapade Killergame en händelserik stämning på Sektionen där
folk sprang runt med banandräkter och skrek “tjosan din jävel”. Märkeskvällen för att snygga till
ouvvarna inför skiftet var uppskattad. Förutom spelkvällar har fritidsledarna varit med på några
gillen och fixat Kahoot och även planerat ett DrEamhackE som senare fick bli digitalt. Vi kan
med glädje meddela att vi nu har fler bananer i bandet och de gamla och nya bananerna rockade
scenen med sina guldiga banandräkter på ett gille och en sittning. Stridropens planering fortsätter
framåt och nu även starkare med hjälp av projektgruppen som har valts in.
UtEDischoansvarig och jag har haft möte nästan varje onsdag med D-sektionen och planeringen
inför UtEDischot går framåt trots att vi just nu har problem angående tillstånd på grund av
rådande omständigheter.
Tyvärr är det inte bara UtEDischot som har drabbats. Fram tills mitten av mars har utskottet
lyckats hålla i sina inplanerade evenmang såsom Sporta med E och spelkvällar men sedan dess har
vi behövt stoppa de regelbundna eventen och ställa in och avboka vissa större evenmang. DÖMD
ställdes in efter att Vices hade daglig kontakt med Linköping och lyckades få ihop ett vinnande
lag. Bollhuset som hade bokats inför den årliga bowlingsturneringen den 19:e maj avbokades och
tandem och biljardturneringen följde med därefter. Idrottsförmännens initiativ för en helg i naturen
i en mysig stuga fick också läggas på is.
På grund av nulägets omständigheter fick utskottet rikta in sig till mer passande alternativ för att
ge ett försök till att kunna fortsätta sina uppdrag. Vi startade därför en plattform i Discord för
Sektionen där medlemmarna kan träffas i olika röstkanaler för att plugga tillsammans, kolla på
roliga memes eller bara hänga för att kunna känna varandras närvaro vilket är av yttersta vikt i
dessa tider. Vi lyckade även ha en karaokekväll som enligt en del var en succé som slutade med ett
eftersläpp på röstkanalen lophtet. Under resten av terminen kommer utskottet att försöka komma
på fler ideer som är genomförbara med hänsyn till nulägets situation men uppskattar även ideer
och inspiration från medlemmarna.

Med vänliga hälsningar

Amir Ghanaatifard
Entertainer
Utskottsrapport: Nöjesutskottet
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Nolleutskottet
NollU har under början av året arbetat med att planera inför nollningen. Det har varit många och
långa möten, vilket gjort att utskottet ligger bra till i planeringen, även om det är mycket kvar.
Phadderrekryteringen är klar, i år var det fler än någonsin som ville bli Phaddrar. Phøsets kläder
är i princip klara, och schemat är också preliminärt satt. Det Sektionsöverskridande arbetet går
bra, likaså arbetet mellan E-sektionen och Øverphøskollegiet.
Phøset har varit på ett flertal givande utbildningar under våren, samt träffat de andra Sektionernas
Phøs/Fös/Stab för att stärka relationerna inför arbetet tillsammans under nollningen. ØGP har
tillsammans med Pepparkollegiet påbörjat arbetet inom pepparna intersektionellt, och även kommit igång med arbetet tillsammans med den för i år nya posten phørstärkare. De har tillsammans
börjat att utveckla posten och utvärdera hur posten kan användas på bästa sätt. Varje ØGP och
Phørstärkare har blivit tilldelat ett uppdrag och kommer att fungera som uppdragets extraphadder
och kontaktperson i NollU. Tanken var att phørstärkarna skulle planera phadderkickoffen nu i vår,
men på grund av COVID-19 kommer den inte att bli av.
I skrivande stund ligger fokus på att filma och redigera temasläppsfilmen, vilket Sektionens FilmarE
kommer att hjälpa oss med, planera temasläppet, samt att lägga upp en krisplan för vad som kan
hända framåt. På grund av COVID-19 kommer året för NollU att se annorlunda ut, och utskottet
gör allt för att planera utifrån regeringens direktiv.

Med vänliga hälsningar

Sophia Carlsson
Øverphøs
Utskottsrapport: Nolleutskottet
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Studierådet
Studierådet har censurerat CEQ-enkäter och årskursrepresentanterna har framfört dessa åsikter
på möten med kursansvariga för att diskutera fram förbättringsmöjligheter till kommande år. Till
CEQ-enkäterna för LP2 hölls en CEQ-utlottning för att kunna öka svarsfrekvensen.
Världsmästare har startat en facebookgrupp för de internationella studenterna och deltar liksom
likabehandlingsombud och skyddsombud aktivt i kollegieverksamhet på kåren. Her Tech Future
har jobbat på, men på grund av COVID-19 blev tyvärr evenmanget inställt. I år finns fler SREledamöter än tidigare år, vilket är roligt. Vi har flera goda idéer om vad dessa ska driva resten av
året, men på grund av rådande situationen så ligger många av dessa just nu på lite is.
Vi har tillsatt pluggphaddrar och jobbat med studievägledaren för att få igång ett bra samarbete.
Jag har deltagit i SRX-kollegiemöten på kåren med liknande poster från andra Sektioner där det
bland annat har diskuterats kring CEQ-enkäternas utformning och hur man ökar studentinflytande.
Utöver detta har utskottet också haft en mycket trevlig kickoff.

Med vänliga hälsningar

Hanna Bengtsson
SRE-Ordförande
Utskottsrapport: Studierådet
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Styrelsen
Våren startades med KPL, vilket är Styrelsens Skiphteshelg, för att tidigt bygga upp en bra
gruppdynamik. I mars, lite senare än vanligt, höll vi tillsammans med E6 i funktionärsskiphtet
vilket vi tycker blev lyckat. Även i år så var det förändringar hos tillståndsmyndigheten vilket
återigen gjorde att vi var tvungna att ändra konceptet. Kontaktorn och Cafémästaren var i Finland
och hälsade på SIK Aalto, där de träffade både Chalmers och Sct Omega Broderskab från Norge.
Mycket tid av Styrelsearbetet har gått åt COVID-19-situationen. Med myndigheternas riktlinjer
som grund anpassades Sektionens verksamhet. I skrivande stund är det svårt att motivera aktiviteter där personer träffas. Utskotten arbetar därför från distans och försöker skapa alternativa
lösningar. NöjU har drivit igång en Discord-server för Sektionen som ger möjligheten till socialt
umgänge på distans och diverse event kan hållas där.
I skrivande stund pågår arbetet med Vårterminsmötet. Förutom ordinarie arbete inför mötet planerar Styrelsen också för att hålla mötet digitalt.

Med vänliga hälsningar

Theo Nyman
Ordförande
Utskottsrapport: Styrelsen
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Valberedningen
Valberedningen började året med att delta i kårens valberedningsutbildning tillsammans med det
nystartade valberedningskollegiet. Kollegiet har varit ett uppskattat forum för att kunna hjälpa
varandra mellan Sektionerna. Det här blev speciellt användbart då vi har valberett posten inspektor där inte lika mycket material som för de andra posterna fanns att tillgå. Därför har vi arbetat
mycket med att ta fram frågor baserat på tidigare år och erfarenheter från framförallt K-sektionen.
Vårterminsvalet har annonserats via Sektionens sociala medier samt hemsidan, på grund av rådande situation med COVID-19 så fanns inga föreläsningar att besöka men en video skickades ut via
klassgrupperna på facebook för BME 1-2 och E 1-2. Sektionen nominerade på under nomineringsperioden och vi kontaktade 8 stycken potentiella inspektorskandidater vilket ledde till 4 stycken
intervjuer och ett slutligt förslag. Vi har även intervjuat och föreslagit en teknikfokusansvarig, även
här har en intervjumall specifik för posten tagits fram. Valberedningens förslag presenterades i tid
och därefter så har motiveringar skrivits samt så har valprocessen presenterats för Styrelsen. På
grund av mötets förutsättningar så har vi också arbetat på att lösa presentationer av kandidater
et cetera på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar

Davida Åström
Valberedningens Ordförande
Utskottsrapport: Valberedningen
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Uppföljning av verksamhetsplan VT 2020 (nuvarande Styrelsen)
Styrelsen
Stor del av Styrelsens arbete gick i början av terminen åt att komma in i verksamheten. När alla var
varma i kläderna slogs vi av en ovanlig situation. Styrelsen har haft mycket arbete med situationen
med COVID-19. Varje utskott har varit tvungna att kontinuerligt utvärdera sin verksamhet i
samband med att situationen har utvecklats. Trots detta har Styrelsen sett över verksamhetsplanen
och börjat komma på många idéer för att förbättra arbetet.
Caféet fungerar bra med ideellt engagemang och Styrelsen får kontinuerliga uppdateringar. Schemat
var i princip fullt för LP3 och helt fullt för LP4. Tyvärr går det inte att bedriva den verksamheten
nu. Det ekonomiska arbetet ses kontinuerligt över av Förvaltningschefen. Efter VTM kan vi jobba
tillsammans med ansvarig för Teknikfokus för att öka vårt engagemang. Inför VTM har vi spelat
in en roligare video där det förklaras att man kan skicka in motioner för att äska pengar, bli
Projektfunktionär eller liknande.
Samarbeten med vänsektioner pågår aktivt, de var inbjudna till vårbalen, vilket blir till hösten
istället. Styrelsen åker på alla inbjudningar vi har möjlighet till. Alla Styrelseledamöter med kollegie
deltar aktivt där.
Styrelsen jobbar även aktivt med att vara miljövänliga. Möjligheten till bättre källsortering i Edekvata ses också över av Hysstyrelserepresentanten som aktivt bidrar med förslag till bättre miljöarbete, vilket Styrelsen uppskattar mycket.

Informationsutskottet
Informationsutskottets informationsspridning har förbättrats nämnvärt under det första halvåret.
Utskottet har både sett över sina Facebookgrupper, undersökt hanteringen av Instagram samt
fått tag på Kårens mail-lista över alla Sektionens medlemmar. Användandet av G-Suite har fortgått, och vissa friktioner med övergången, exempelvis att vissa parter fortfarande mejlar oss via
en @esek.lth.se adress, eller att mail-funktionen på hemsidan tillfälligt slutade fungera, har upptäckts. Google Drive har till större grad etablerats. Rent estetiskt har alla FaceBook-grupper och
Instagram-kontot fått en uppfräschning. Innan det avråddes att befinna sig i skolan kontrollerades
användandet av våra anslagstavlor regelbundet.
Utskottet tvingades uppdatera hemsidans back-end med en aning destruktiva konsekvenser som
utskottet fortfarande försöker återhämta sig från. I övrigt försöker utskottet kontinuerligt se över
hemsidans innehåll om det finns felaktig information. Sektionens stationära datorer planeras att
rensas och uppdateras inom någon framtid, efter back-up har genomförts.
Utskottet undersöker kontinuerligt behov av utrustning och materiel. Exempelvis köptes en ny
datorskärm till klockrummet in och mojten som driver TV:n i LED byttes ut från en rejäl stationär
dator till en smidig Raspberry PI. Ett stort inköp som framför allt drivs av Teknokraterna är inköp
av en ny server.
Egna mjuk- och hårdvaruprojekt vill vi definitivt uppmuntra. Utskottet har gjort det lättare för
Kodhackare att driva egna projekt med en projektlåda som de kommer åt när de vill samt att Macapärerna höll i regelbundna kodhackarkvällar varje vecka innan detta avråddes. Mjukvarumässigt
så används nu istället GitLab som versionshanteringstjänst vilket är lite lättare att använda och
har fler funktioner.
Posten Vice Kontaktor har tidigare varit svårare att placera i utskottet då denna inte har tydliga
arbetsuppgifter, och med detta har det varit en stor variation från år till år, oftast med att en
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person tar ett större tekniskt ansvar och den andra mer socialt och estetiskt. Det samma gäller
för i år, och Kontaktor-duon jobbar vidare med arbetsuppgiftsuppdelning och vidareutveckling av
våra poster. Notera att detta kommer göras till ett icke-problem i framtiden om propositionen om
uppdelning av posten Kontaktor går igenom.
Posten FilmarE har fungerat förvånansvärt bra under det första halvåret. Jag var först rädd att
denna inte skulle ha så mycket att göra, framför allt under våren, men i samband med exempelvis
VTM-filmen, på Ordförandes initiativ, och rekrytering från NollU så har han haft flera arbetsuppgifter, som har lösts på ett riktigt bra sätt. Än så länge så har FilmarEn inte någon film-specifik
hårdvara utanför en GoPro som endast lämpar sig till actionfilmer, och det nuvarande tillvägagångssättet ska utvärderas kontinuerligt.

Källarmästeriet
Källarmästeriet har jobbat mot sin verksamhetsplan på olika sätt. Det första är att vi har fortsatt
hålla gillen så att medlemmar har något att göra på fredagar. Vi fortsätter att jobba med att
mera andra Teknologer ska komma på gillena. Vi har affischerat i de hus som har godkänt det, till
exempel V-huset. Man märker att det är en del teknologer från andra Sektioner som dyker upp.
Vi fortsätter att sälja alkohol till den lägsta lagliga gränsen. På matsidan brukar råvarukostnaden
för Klägg och Vägg ligga på 25+ kr. De nya cølen har gjort ett fantastiskt jobb med att strukturera
upp alkohollagret efter inventeringen vilket gör det smidigt att skriva ut alkohol inför kommande
event. Företagen som äger de tomma ölfaten som står i alkohollagret är också kontaktade men har
inte visat något större intresse för att hämta dem.
KM har köpt in för lite mat nästan varje gille vilket har lett till att båda Vice krögare har fått lite
extra träning genom en springtur till ICA då och då. Fördelen med detta har varit att matsvinnet
har varit lågt då man lättare kan uppskatta hur mycket mer som kommer behövas. Vi har också
jobbat mot svinnet i alkohollagret genom att försöka sälja av den öl som snart passerar sitt bäst
före-datum. Men också en generell koll över när saker går ut och vad vi behöver bli av med. Detta
är dock svårt med viss säsongsöl.
Vi jobbar med att inför varje gille kunna servera en alkoholfri tema drink så att det ska finnas
något åt de som vill ha alkoholfritt och vi har självklart alkoholfri öl, cider och shots. I år har vi
till och med sålt en alkoholfri Orup. Men vi har även barstoppat de som blivit för rusiga.

Nolleutskottet
NollU har under våren arbetat för att alla nyantagna studenter i höst ska få ett så bra mottagande som möjligt. Under phadderintervjuerna kom det fram att många av Sektionens medlemmar
önskade fler alkoholfria event. Utskottet har tagit detta i åtanke, och hoppas kunna erbjuda flera
nya alkoholfria event, för att det ska fortsätta finnas en mångfald av aktiviteter under nollningen.
Detta är också en del i arbetet för en sund alkoholkultur på sektionen vilket även kommer att
arbetas vidare med, bland annat genom phadderutbildning och uppdatering av nollekontraktet.
Även i år har NollU ett samarbete med SRE för att förmedla en positiv attityd till studierna, bland
annat genom pluggkvällar. Utskottet arbetar även med att komma på idéer för att integrera de
internationella nollorna mer i Sektionen genom att bjuda in dem till alla evenemang, men även
genom att skapa evenemang där de kan träffa internationella nollor från andra Sektioner.
Arbetet genom Øverphøskollegiet samt de gemensamma aktiviteter som gjorts med alla fös/phøs/stab
har främjat bra relationer med övriga Sektioner på LTH, och det kommer finnas event tillsammans
med nästan alla Sektioner under nollningen.
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Förhoppningen med den nya posten Phørstärkare är att kunna ta lite av arbetsbördan från medlemmarna i Phøset, genom att få några event att planera själva. Eftersom ØGP är deras kontaktperson
och den som leder deras arbete har de inte fått lika stor arbetsbörda i själva Phøsets arbete som
förra året för att inte bli överbelastade med arbete de heller. Utskottet har en öppen dialog om
arbetsbördan och utvärderar löpande ifall det finns någon som behöver avlastning av övriga utskottsmedlemmar.

Cafémästeriet
Vi har uppdaterat arbetsinstruktionerna för de olika diodpassen samt halvledare så att de känns
pedagogiska och lätta att förstå, samt göra det tydligt om hygien i köket och för att minska
matsvinn. De har skrivits på både svenska och engelska för att vara tillgängliga för ännu fler
studenter.
Inköps- och Lagercheferna har med god kommunikation och en uppdelning av arbetspassen sinsemellan på ett effektivt sätt minskat sin arbetsbelastning. Det har även gjorts framsteg med att
minska belastningen på Vice- och Cafémästare, främst genom att hitta många dioder och halvledare.
Posterna i Cafémästeriet och deras beskrivningar har utvärderats och vi anser att de stämmer bra.
Försäljningspriserna på majoriteten av de olika varorna i sortimentet har utvärderats, då vi tjänar
ganska lite på varje produkt är det svårt för oss att konkurrera mer i nuläget. En internbudget har
också gjorts för att få en antydan om ungefär hur vi ligger till ekonomiskt.
Vi jobbar kontinuerligt med att minska svinn genom att kommunicera med dioder och övriga i
Cafémästeriet, till exempel för att minska matsvinn vid hantering av livsmedel men även genom
att källsortera. Vi arbetar för att upprätthålla en god hygien i caféet samt hålla det städat i caféets
förråd. Vi i Cafémästeriet håller rutinmässigt koll på verksamheten när caféet är öppet för att de
som jobbar ska ha en bra och trevlig arbetsmiljö.

Förvaltningsutskottet
Tyskland har städats så att det faktiskt går att vara där inne. Dock har inte hjernridån lagats
än. EKEA städades i slutet av förra året men ingen förändring har skett i år än. Ekonomisk
utbildning med relevanta poster höll i början av året, vilket har underlättat förvaltningschefens
arbete.Utbildningen skulle dock kanske hållas för ännu fler än vad som gjordes i år. Det ekonomiska
arbetet har troligtvis förenklats med mer användning av project i bokföringssystemet, det är dock
svårt att säkert säga om det har förbättrats utan att ha något att jämföra med.
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Studierådet
Studierådet ska verka för att öka svarsfrekevenserna för CEQ-enkäterna, vi anordnade för detta
CEQ-utlottning för enkäterna tillhörande lp 3. Vi har också planer på att sammanställa förändringar efter CEQ för att bättre kunna visa resultatet av vår studiebevakning och öka förståelsen för
vad man kan påverka. SRE ska också arbeta för att ha representanter för alla årskurser, i dagsläget
har vi representanter från BME årskurs 1 till 4 och för E årskurs 1 till 3.
Studierådet ska verka för att vara ett synligt utskott. Det pågår arbete med posters på de poster
som är viktigast att känna till för våra medlemmar. Vi planerar också att vara synliga på nollningen,
genom pluggkvällar och workshop, och på så sätt ge de nyantagna ett gott intryck av utskottet.
Studierådet ska även verka för att driva studierelaterade evenemang kontinuerligt under året, vi
hade en del planer och idéer för våren men just nu ligger de tyvärr på is på grund av COVID-19
men kan förhoppningsvis genomföras under hösten.
Sexmästeriet
Verksamhetsplanens övergripande mål för Sexmästeriet är att vi ska anordna prisvärda evenemang
av hög kvalité för Sektionens medlemmar under dels nollningen men också under resten av året. Vi
har planerat Sektionsöppna evenemang men tyvärr hann inte sätta dessa planer till verket innan
COVID-19 kom. Vad det gäller de evenemang som vi har anordnat under våren så har vi inte styrt
över budgeteringen för dessa, men vi har det i åtanke när vi planerar evenemang. Vi jobbar därför
mycket med att endast gå plus på alkoholen och att bara gå plus minus noll på resterande delen
av sittningen för att erbjuda medlemmarna de bästa sittningarna.
De andra delmålen i verksamhetsplanen har vi jobbat mot på olika sätt. Vi startade året med
en stor rensning, städning och inventering av Sexmästeriets förråd. Detta gav oss en bra grund
och vi kan fortsätta att kontinuerligt jobba för en fortsatt god ordning i förrådet. Vad det gäller
alkoholförrådet så fick Sexmästeriet en grundlig introduktion av våra företrädare i hur alkohollagret
ska hanteras på bästa sätt. Däremot har vi inte ännu haft tillfälle att använda oss av alkohollagret
och därmed inte haft tillfälle för att jobba mot delmålet som inkluderar alkoholen. Vid framtida
evenemang kommer vi hålla en god kommunikation med Källarmästeriet som har större erfarenhet
och koll på alkohollagret, detta för att tillsammans jobba mot att minimera svinnet på alkoholen.
Matsvinnet har vi jobbat mycket mot att minimera. Köket jobbar mycket med att räkna mängd per
person innan de handlar inför evenemang och utvärderar sedan evenemanget utefter hur mycket
mat som blev över. Den mat som blir över erbjuds till Sexmästeriet att äta till lunch dagarna efter
evenemanget. Ifall mycket mat blir över så erbjuds även maten till andra Sektionsmedlemmar.
Verksamhetsplanen lyfter också delmålet om att vi ska jobba för en god alkoholkultur på sittningar. Detta har vi säkerställt genom att Sexmästeriet har deltagit i en utbildning om ansvarsfull
alkoholservering och har kunskapen med oss inne på sittningar. Vi jobbar även med att prissättningen anpassas för att hålla alkoholnivån på en rimlig nivå och samtidigt bibehålla studentpriset.
Barmästarna jobbar även kontinuerligt för att ta fram flera alkoholfria drinkar på barmenyn så att
det finns flera alternativ att välja på ifall man väljer att dricka alkoholfritt.
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Nöjesutskottet
Nöjesutsskottets uppdrag är att förstärka gemenskapen på Sektionen och göra den ännu bredare
så allt fler kan känna sig välkomna och se Sektionen som ett andra hem. Detta ska göras genom
utskottets olika delar för att lyckas fånga allas olika intresse. Ett av utskottets viktigaste mål är
att locka folk som deltar mindre än andra i Sektionsevenemang.
Utskottet har genom olika evenmang såsom DrEamhackE, Killergame, spelkvällar och liknande försökt uppnå sina mål att erbjuda något för allas intresse. Sporta med E på söndagar har strävat efter
att ge de som är intresserade en möjlighet till att idrotta i grupp och samtidigt bibehålla vår goda
relation med F-sektionen. Enligt verksamhetsplanen har eventet utvärderats av idrottsförmännen
-19 och -20 för att komma på en bättre planering på hur budgeten bör spenderas.
Diskussionen med andra Sektioner hade påbörjats för att hålla i ett intersektionellt evenemang
men tyvärr fick vi skjuta upp det på grund av rådande omständigheter. Utskottet i sin helhet
strävar hela tiden efter att utvecklas och bli bättre på att uppfylla sina uppdrag men en sak som vi
framför allt anser att vi måste bli bättre på är att lyssna på vad som efterfrågas på Sektionen genom
t.ex. enkäter eller undersökningar. Avslutningsvis försöker vi just nu att följa verksamhetsplanen
men med hänsyn och anpassning till nulägets situation genom att omorganisera verksamheten på
distans.
Näringslivsutskottet
ENU har kollat över alla evenamg för att se vilka evenemang som är mest givande för studenterna.
Dessa evenemang prioriteras, men utskottet har även diskuterat om nya evenemang som ska fylla de
behov som ansågs finnas. Det anser vi ger en god blandning av vinstdrivande och icke-vinstdrivande
evengmang och studenter får mycket ut av dem. ENU har i år varit i kontakt med både nya och
befintliga företagskontakter. Prissättningen har i samråd med näringslivskollegiet setts över.
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Med vänliga hälsningar

Theo Nyman
Ordförande 2020

Hannes Björk
Kontaktor 2020

Rasmus Sobel
Förvaltningschef 2020

Frida Pilcher
Cafémästare 2020

Sophia Carlsson
Øverphøs 2020

Hanna Bengtsson
SRE-Ordförande 2020

Fredrik Berg
Näringslivsutskottets Ordförande 2020

Anna Hollsten
Sexmästare 2020

Love Sjelvgren
Krögare 2020

Amir Ghanaatifard
Entertainer 2020

Uppföljning av verksamhetsplan VT 2020 (nuvarande Styrelsen)

Sida 61 av 179

E-sektionen inom TLTH

Handlingar VTM/20
2020-05-06

Val av funktionärer
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Valberedningens förslag till val av funktionärer
Övriga
Inspektor (1)

Johan Gran
Patrik Persson
Erik Lind
Martin Hell

Näringslivsutskottet
Teknikfokusansvarig (1)

Jonna Fahrman

Alumniansvarig BME (1)

(vakant)

jo1001fa-s

I valberedningens tjänst

Davida Åström
Valberedningens Ordförande
Valberedningens förslag till val av funktionärer
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Motion: Inköp av portabel läskkyl för efter-evenemangsläsk
När man jobbar på en tillställning och ser alla kolsyrade människor blir man ofta själv väldigt
läsksugen och så fort man jobbat klart kan man ta en läsk för egen del. Men, då är den ju varm.
En kall läsk hade ju varit mycket godare. Därför tycker jag att vi ordnar en portabel kyl som man
startar igång innan man börjar jobba och fyller med läsk. Detta skall inte vara en permanent plats
för läsken utan endast en plats för den att kylas ner under tiden vi jobbar. Övrig tid förvaras läsken
på annat ställe och kylen står tom eller används till annat.
Jag lägger fram följande förslag:
– 1395 kr 40L Sandberg Party Cooler 40L (Rostfri) länk
– 1890 kr 50L Ströme BC-50D (Svart) länk
– 1995 kr 50L Havsö Charlie 3.0 (Rostfri) länk
Med anledning som ovan yrkar jag på:
att köpa in en kyl,
att budgeten sätts till 2000 kr,
att kostnaden belastar Utrustningsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till Höstterminsmötet 2020 med undertecknad som ansvariga.

Med vänliga hälsningar

Tor Hammarbäck
Källarmästare
Motion: Inköp av portabel läskkyl för efter-evenemangsläsk
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Styrelsens svar på motionen
Styrelsen uppskattar att motionären tagit sig tid att tänka ut och skriva motionen men finner
brister i motionen:
– Våra förråd är redan fulla och en portabel kyl skulle ta upp plats som tyvärr inte finns.
– Ifall någon med access till denna kyl skulle få för sig att lägga alkohol i kylen skulle det bli
mycket stränga konsekvenser då det i så fall skulle se ut som något Sektionen har gjort. Detta
kan leda till problem med såväl Huset som Tillståndsenheten.
– Ifall det skulle finnas plats i E-huset och man sedan skulle bli sugen att basta finner vi det
otympligt att transportera även en portabel kyl med hjul denna sträcka.
Alternativet som löser några av dessa problem är ifall man skulle ställa kylen i bastun under
pågående event men då riskerar man att andra tar innehåll eller hela kylen.
Styrelsen rekommenderar därför mötet att avslå motionen i sin helhet

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Inköp av portabel läskkyl för efter-evenemangsläsk
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Motion: Inköp av Lantvägen
1961 startar Lunds tekniska högskola, då det uppmärksammats att det varit väldigt få studenter
från södra Sverige på de tekniska utbildningarna på Chalmers och KTH. Året därpå startar LTH
programmet Elektroteknik och studenterna där väljer att starta en förening. Elektrotekniksektionen på Lunds tekniska högskola ser dagens ljus och består av personer som läser just Elektroteknik.
Byggnationen av LTH:s hus sker under mitten av 60-talet, och strax därefter börjar Elektrotekniksektionen hyra en lokal i källaren i huset som numera kallas E-huset. Lokalen döper dem till
Edekvata och är alla Sektionsmedlemmars andra hem. Pubar börjar hållas i lokalen, och under
80-talet inreds Edekvata med bland annat en Donkey Kong arkadmaskin.
Teknologerna trivs och frodas. Under slutet av 00-talet kommer beskedet från LTH. Det skall
startas ett nytt program, Medicin och Teknik, och det ska bli en del av Elektrotekniksektionen.
Två saker sker då:
1. Sektionen byter namn till E-sektionen, och
2. Plötsligt ska fler studenter få plats i samma lokal.
2019 kommer ett nytt beslut från LTH: de ska expandera sin grundutbildning med 10% spritt över
de olika programmen. Vissa tar in fler än snittet på 10%, till exempel det relativt nya programmet
BME. Denna expansion har lett till att Sektionen har blivit ungefär lika mycket bättre som antalet
studenter i Sektionen vuxit med. Dock finns det en sak som inte hängt med i expansionen, vår
kära, fina klubblokal Edekvata. Microköer har vuxit sig långa, och det har blivit allt svårare att
hitta ett ledigt bord under gillena.
Därför anser motionären att det vore i sin rätt att även Edekvata expanderar, för att kunna få
plats med all den härliga Sektionsandan. Rakt ovanför Edekvata finns det också en klubblokal;
Lantmätarvägen. Lösningen är då förstås självklar, använda Sektionens resurser och köp upp Lvägen. Den nya lokalytan kommer då öka med motsvarande mängd som Sektionen ökat med de 10
senaste åren, perfekt ju!
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Därför yrkar motionären på
att Sektionen frigör 680 000 kr ur Sektionens egna kapital samt fonder. Först ur utrustningsfonden, sedan eget kapital, och till sist ur övriga fonder utom Olycksfonden,
att Sektionens ordförande inleder förhandlingar med V-sektionen och L-tek, där ett maximum av
610 000 kr av de frigjorda pengarna får användas till att köpa upp rättigheterna att använda
lokalen, samt
att Vice Förvaltningschef tillsammans med Sektionens Hustomtar renoverar Nya Biljard till ett
trapprum med en spiraltrappa upp till L-vägen till en kostnad av max 70 000 kr. Förslag:
länk

Med vänliga hälsningar

Sektionsmedlem som ogillar trängsel

Motion: Inköp av Lantvägen
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Styrelsens svar på motionen
Styrelsen uppskattade motionen och står bakom den till viss del men vi har identifierat friktioner
och framför istället ett möjligt motförslag.
Då det förvisso stämmer att E-sektionen har ökat i medlemmar så betyder inte detta att vi på en
individuell nivå har minskat i densitet. Styrelsen har observerat hur medlemmarna har närmare
blivit byggda som eiffeltorn med överkroppar som rivjärn. Medelarealen per Sektionsmedlem menar
Styrelsen minskar, då födelseåret i snitt börjar närma sig milleniumskiftet, och konsumtionen av
“avocado toast” skjuter mot topparna av olympus.
Vidare är en friktion som Styrelsen identifierat på grund av Styrelsens växande kaffeberoende, då
det inte är rimligt att fästa 680 000 kr i inköp som på annat vis kan ägnas till att köpa in kaffe.
Vårt motförslag är därför att Lantmäteriet köper upp Edekvata då Sektionsmedlemmarna istället
kan löpa fritt som kor på en grön äng. Då kommer inte bara mer pengar intjänas till Styrelsens
kaffe-cravings utan det kommer även ge medlemmarna den nödvändiga fysiska motionen för att vi
ska köpa in en mindre lokal i framtiden. Kanske Edekvata?
Styrelsen rekommenderar därför mötet att avslå motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Inköp av Lantvägen
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Motion: Inköp av bättre knivslip till Sektionen
Nästan alla knivar i Edekvata är väldigt slöa och skadade. En bra knivslip hade underlättat arbetet
på gillen, sittningar och i LED. Idag finns det en billig knivslip som inte fungerar bra och vi yrkar
därför på att köpa in en ny och bättre knivslip.
Med anledning som ovan yrkar vi på:
att köpa in en knivslip,
att budgeten sätts till 700 kr,
att kostnaden belastar utrustningsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till Höstterminsmötet 2020 med undertecknade som ansvariga.

Med vänliga hälsningar

Alexander Svarvare
Köksmästare

Morris Thånell
Preferensmästare

Frida Holmvik
Preferensmästare
Motion: Inköp av bättre knivslip till Sektionen
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Styrelsens svar på motionen
Styrelsen tycker att någon form av förslag på knivslip skulle kunna förbättra motionen. Samtidigt
ser vi nyttan i att ha bra knivar och en knivslip förlänger livslängden på knivar. Överlag ser
Styrelsen detta som positivt.
Styrelsen rekommenderar mötet att bifalla motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Inköp av bättre knivslip till Sektionen
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Motion: Inköp av värmeskåp till Sektionen
Vid event där mat serveras till Sektionen måste den oftast lagas precis innan den serveras. Med ett
värmeskåp kan man hålla maten varm länge vilket möjliggör att maten kan tillagas längre innan
servering. Vid tidigare event har värmeskåp lånats av D-sektionens sexmästeri, vilket tar tid och
inte alltid är möjligt eftersom de själva använder värmeskåpet. För att underlätta vid framtida
event med varm mat så skulle det därför behöva köpas in ett värmeskåp till Sektionen.
Med anledning som ovan yrkar vi på:
att köpa in ett värmeskåp,
att budgeten sätts till 20 000 kr,
att kostnaden belastar utrustningsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till Höstterminsmötet 2020 med undertecknade som ansvariga.

Med vänliga hälsningar

Alexander Svarvare
Köksmästare

Morris Thånell
Preferensmästare

Frida Holmvik
Preferensmästare
Motion: Inköp av värmeskåp till Sektionen
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Styrelsens svar på motionen
I nuläget använder Sektionen D-sektionens värmeskåp som motionärerna nämner. Det har varit på
tal tidigare om att införskaffa värmeskåp men man har varit negativ till det på grund av brist på
utrymme. Om motionen om renovering av toaletterna går igenom kommer CM att bli större och
det kommer att finnas möjlighet till att ha ett värmeskåp ståendes i CM.
Styrelsen hade gärna sett förslag på värmeskåp i motionen eller krav som man tänker värmeskåpet
ska uppnå. Exempelvis ifall det ska vara aktivt eller passivt och hur stort värmeskåp man tänker
sig.
Överlag är Styrelsen positiva till att minska vårt beroende av att låna värmeskåp av D-sektionen.
Därför rekommenderar Styrelsen mötet att bifalla motionen med tilläggsyrkandet:
att Värmeskåpet ska vara aktivt och flyttbart medan det används.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Inköp av värmeskåp till Sektionen
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Motion: Utöka posten UtEDischoansvarig
I dagsläget anordnas utEDischot av två (2) från E-sektionen och tre (3) från D-sektionen. I år tog
D-sektionen även in en fjärde (4) för att bidra med expertis och minska arbetslasten på Aktivitetsansvarig. Vi anser att utökandet av utEDischoansvarig-posten från en (1) till två (2) är väsentligt
för att:
∙ Skapa ett event av hög kvalitét.
∙ Inte bli överröstad av D-sektionen vid samtliga beslut.
∙ Avlasta Entertainern så att denna kan fullfölja samtliga anvarsområden.
Därför yrkar vi på:
att i Reglementet ändra §10:2:H från:
UtEDischoansvarig (1)
– Ansvarar för planeringen och genomförandet av UtEDischot tillsammans med Dsektionen och Entertainern.
till
UtEDischoansvarig (2)
– Ansvarar för planeringen och genomförandet av UtEDischot tillsammans med Dsektionen och Entertainern.
*Ändringar är gulmarkerade för att det ska vara lätt att se vad som ändrats. Själva markeringen ska alltså
inte vara med.

Med vänliga hälsningar

Amir Ghanaatifard
Entertainer

Motion: Utöka posten UtEDischoansvarig

William Goldberg
UtEDischoansvarig
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Styrelsens svar på motionen
Motionärerna tar upp många bra argument som tyder på att möjligheten att ha en ytterligare
ansvarig för UtEDischot kan vara till stor hjälp för planering av eventet. Därmed anser Styrelsen
att det vore bra att öppna upp möjligheten för fler postinnehavare. Dock anser Styrelsen att det
hade varit orimligt att tillsätta en extra person nu, då en stor del av arbetet redan är gjort.
Styrelsen föreslår mötet att bifalla motionen med tilläggsyrkandet
att ändringen börjar gälla för verksamhetsåret 2021.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Utöka posten UtEDischoansvarig
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Motion: Riktlinjer för formell högtidsdräkt
Året 2019 uppstod problem kring hur Sektionens högtidsklädsel skulle bäras. Det största problemet
var kring hur Sektionens ordensband skulle se ut och för att korrigera detta tillsattes en arbetsgrupp
som kom med frågor till HTM19. På Sektionsmötet sammanfattades sedan Sektionens mening
kring hur Sektionens ordensband skulle se ut och utifrån detta utformades en policy skriven av
arbetsgruppen som finns bifogad nedanför.
Med anledning som ovan yrkar vi på:
att antaga Policy för formell högtidsdräkt bifogad nedanför, samt
att lägga till Policy för formell högtidsdräkt till Reglemente §17 - Riktlinjer.

Med vänliga hälsningar

Henrik Ramström
Sigillbevarare 2018

Motion: Riktlinjer för formell högtidsdräkt

Matilda Horn
Sigillbevarare 2019
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Riktlinje: Formell högtidsdräkt
Sektionen har på många sätt att representera sig på. På finare tillställningar så ska det råda både
ordning och reda på alla Sektionens medlemmar. Därför ska Sektionens medlemmar bära en uniform klädsel som är anspassad och i stil med TLTH:s.
Sektionens ordensband finns i tre varianter som beskrivs i denna policy. Första varianten är Truls
ordensband som ska vara 36 mm bred och se ut som bild 1. Den andra varianten är Trulas ordensband som ska vara 54 mm bred ich se ut som bild 2. Den sista varianten är Trulas Ordensrosett
som ska vara 36 mm bred och se ut som bild 3.

Bild 1 - Exempel på Truls ordensband

Bild 2 - Exempel på Trulas ordensband

Bild 3 - Exempel på ordensrosett
Motion: Riktlinjer för formell högtidsdräkt
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Prissättningen för ordensbanden ska vara avrundat till närmaste 5-krona över inköpspris där gem
och eventuellt pin på rosetten också ingår. Till Trulas breda band kan vikt ingå.
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Styrelsens svar på motionen
Styrelsen gillar initiativet och förslaget som motionärerna har lagt fram. Dock vill Styrelsen gärna se
att vi tar in tester på tygerna innan vi slår fast hur policyn bör se ut. Det saknas också beskrivning
av vikt till damernas bredare band, något som borde vara med för att det ska vara så enhetligt
som möjligt. Banden kommer ha Krusidull-E med 15cm mellanrum, detta är något Styrelsen tror
att Sektionen behöver se hur det blir i praktiken innan en policy slås igenom.
Därför rekommenderar Styrelsen mötet att avslå motionen i sin helhet och hoppas på att vi kan
få se tester av banden och en vikt till det breda bandet på Höstterminsmötet.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Riktlinjer för formell högtidsdräkt
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Motion: Reglementesändring, Stoppa Jontes ’skånska’
Jonathan Benitez har den mest hemska skånskan man kan föreställa sig. Detta oljud bör ingen
inom vår kära Sektion utsättas för. Namninsamlingen nedan visar att Sektionens medlemmar,
inklusive 3 Styrelsemedlemmar och 2 stabila vice’s, anser att detta är ett problem.
Namninsamling för att Jonte ALDRIG ska prata skånska igen:
– Hannes Björk
– Tom Andersson
– Frida Pilcher
– Moa Rönnlund
– Filip Larsson
– Rasmus Sobel
– Emma Jönsson
– Fabian Sondh
– Emil Eriksson
Dessa personer har antingen skrivit under en fysisk lista eller en lista online*.
(*OBS: Inga av de tillfrågade fick veta att detta handlade om en motion utan de fick bara frågan i form av namninsamlingens rubrik.)

Därför yrkar jag på:
att i Reglementet ändra §10:2:F från:
Teknokrater (3)
– ansvarar för Sektionens tekniska utrustning och ser till att denna fungerar som
förväntat.
till
Teknokrater (3)
– ansvarar för Sektionens tekniska utrustning och ser till att denna fungerar som
förväntat.
– vid tillfällen då Teknokraten heter Jonathan Benitez alternativt Lars Nordström
aldrig prata eller försöka prata skånska, även efter avtjänad mandatperiod.
*Ändringar är gulmarkerade för att det ska vara lätt att se vad som ändrats. Själva markeringen ska alltså
inte vara med.

Med vänliga hälsningar

Sektionsmedlem med gråtande ögon
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Styrelsens svar på motionen
Årets Styrelse är till skillnad från den föregående till stor del skånsk. Därför värnar vi om funktionärers rätt att prata skånska, ett sådant ädelt och historiskt språk bör värnas om och inte
förbjudas.
Vi finner dock ett större problem hos en funktionär som för tillfället är Kodhackare. Problemet
börjar med stort T och slutar med om. Tom och hans östgötska är tyvärr något som kan anses ett
störande moment under de kodhackarkvällar som DDG anordnar.
Trots detta anser Styrelsen inte att detta är något som bör regleras i Reglementet, utan att Tom
Andersson bör använda sitt sunda förnuft.
Styrelsen rekommenderar därför mötet att avslå motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Reglementesändring, Stoppa Jontes ’skånska’
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Motion: Inköp av server
Bakgrund
Nuvarande serverhårdvara är väldigt utdaterad och saknar i många fall stöd för modern mjukvara
som krävs för bl.a. säkerhet, men även viss funktionalitet.
Vid slutet av förra året slutade Exim, vårt mailhanteringsprogram, fungera på ett säkert sätt då
ett exploit hade hittats för den versionen av exim vi använde. Problemet låg i att hårdvaran för vår
server var så gammal att den inte var kapabel till att uppdatera till en nyare version, och Sektionen
behövde byta från exim till G-Suite. Efter detta har problemen fortsatt, flera olika program som vi
använder har slutat stödjas vilket kan leda till att hemsidan, vårt dörrhanteringssystem, och annan
viktig data blir obrukbar. Därför vill vi äntligen uppgradera vår server, och underlätta arbetet för
framtida DDG.
Därför föreslår motionärerna att ny serverhårdvara ska införskaffas, mer specifikt en ny rackserver
för att ersätta nuvarande huvudserver Hacke.
Ett mål som önskas uppnås med detta serverbyte är kompatibilitet med modern hård- och mjukvara, och att denna ska vara så långvarig som möjligt. Ett annat är att ge nuvarande och framtida
Sektionsmedlemmar en god grund att stå på för att kunna utföra nya projekt med hjälp av Sektionens IT-utrustning.
För att utöka livslängden för vår nya, och gamla, hårdvara, samt minimera serverproblem, vill
motionärerna även att Sektionen införskaffar en UPS(Uninterruptible Power Supply). En sådan
jämnar ut strömmen från väggen och ger sedan servern en stabilare ström vilket ger hårdvaran
längre livstid. Huvudsyftet däremot är att agera batteri för serverutrustningen, vilket ger servern
möjlighet att kontrollerat stänga ner sig själv ifall det skulle bli elavbrott, vilket garanterar att
ingen data förloras och att serverutrustningen förblir i gott skick.
Förhoppningsvis så kommer även olika företag vilja sponsra detta inköp så att inte enbart Sektionen
bär kostnaden. Men i och med att ingen sponsor har hittats än och att SARS-CoV-2 i dagsläget
försvårar våra chanser att få kontakt med företag så antar motionen att alla kostnaderna kommer
belasta Sektionen.
Följande är ett exempel på en serverkonfiguration motionärerna har sammanställt. Observera att
detta inte är den slutgiltiga server som motionärena ämnar beställa.
Serverkonfiguration
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Förslag
Motionärerna föreslår därmed att Sektionen införskaffar en server med modern hårdvara (som ger
exempelvis PCIE Gen4, 10GbE nätverk, och M.2-förvaring), samt en UPS för att utöka livslängden
för denna hårdvara samt minimera serverproblem (som t.ex. dataförlust).
Därför yrkar vi på
att Sektionen köper in en server (till en kostnad av ∼50 000 kr),
att Sektionen köper in en UPS (till en kostnad av ∼10 000 kr),
att budgeten sätts till 60 000 kr,
att kostnaderna belastar utrustningsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till HT/20 med undertecknade som ansvariga.

I sektionens tjänst

Emil P. Lundh
Teknokrat 2020

Alfred Langerbeck
Macapär 2020

Jonathan Benitez
Teknokrat 2020

Emil Blennow
Macapär 2020

Fabian Eklund Sigleifs
Teknokrat 2020
Motion: Inköp av server
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Styrelsens svar på motionen
Servern som vi använder just nu för att hosta vår hemsida är gammal och förlegad. Detta påvisas av
att monitor-tjänster visar att fläktarna i servern går på ca. 12000RPM (väldigt högt) och faktumet
att den fortfarande har en 32bit-processor (väldigt lågt). Att försöka uppdatera den med hårdvara
är krångligt och riskabelt, och riskerar att vi istället går utan hemsida.
Det finns möjligheter att outsourca tjänsten till andra organisationer, men Styrelsen finner att det
är en dålig lösning. Vår anledning till den slutsatsen är till viss del att vi är tveksamma på om
det ens hade varit billigare och att det kan medföra andra problem såsom att det kan bli svårt att
etablera mojter. Men den viktigaste anledningen för oss är enkel; det är skoj.
Flera andra Sektioner följer förutnämnda väg, såsom A-sektionen och M-sektionen, där båda effektivt använder en Wordpress-blogg som hemsida, men vi finner att det inte passar vår Sektions
karaktär.
Vi ska bli civilingenjörer i Elektroteknik och Medicin & Teknik. På vägen dit så studerar vi informationsvetenskap och programmering. Alla som tar sig an den utmaningen har ett visst intresse
för vad de studerar och vi vill bidra till det intresset. Att ha vår egen lokala server ger ett djup till
Sektionen som vi inte annars hade haft. Vi festar inte bara. Vi pluggar inte bara. Vi är E-sektionen
och det är viktigt att vi omfamnar den tekniska sidan också.
Kostnaden för den här motionen kan verka hög, men då den gamla servern har kämpat sig genom
mer än 10 år med oss så tror vi att årskostnaden blir sådan att inköpet kommer vara värt de
spenderade pengarna.
Styrelsen vill uppmana till diskussion i frågan, då det inte är uppenbart att Sektionen ska ha en
server, men vår ståndpunkt är att det bidrar till Sektionen till större grad än det vi betalar för.
Det är i Sektionens anda att bifalla denna motionen.
Styrelsen rekommenderar därför mötet att bifalla motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Inköp av server
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Motion: Ständigt adjungerande och kallelse till Husstyrelserepresentant
samt förfining av Reglemente
Posten Husstyrelserepresentant kan variera mycket från innehavare till innehavare, vissa väljer att
rapportera allt hört på Husstyrelsemöten till utskottsordförande, vissa väljer att rapportera det
viktigaste direkt på Styrelsemöte. Vissa väljer att endast förmedla till Husstyrelsen det som sägs
direkt till hen, vissa frågar Styrelsen efter punkter att ta upp.
För att göra det enklare för kommande Husstyrelserepresentanter att komma på Styrelsemöten
före och efter Husstyrelsemöten yrkar Motionären att göra Husstyrelserepresentanten ständigt
adjungerad, samt berättigad en kallelse till, Styrelsemöten.
Då en Reglementsändring ändå motioneras passar jag på att yrka för att Reglementet ska justeras för att vara mer konsistent i sitt användande av ”samt” och ”eller” i punktlistor, då det
i nuvarande form används i §3-§4:B, §5-§8, §10:1:A(andra lista), §10:1:B-D, saknas i §4:D, §9:2,
eller inte är på näst sista punkt i §4:C, §9:1, §10:1:A(första lista). Användandet inom §10:1:E-P
(postbeskrivningar) är även inkonsistent.
Motionären yrkar därför följande:
att i Reglementet ändra §8:B samt §8:C från:
a) Chefredaktör för HeHE
b) Valberedningens Ordförande
c) Skattmästaren
d) Inköps- och lagerchef
e) Hustomte
f) Fullmäktigeledamöter från E-sektionen
g) Övriga enligt Styrelsens bedömning
h) Talman
i) Datatekniksektionens Ordförande
j) Ordförande för ElektroTekniska föreningen, samt
k) Ordförande för Elektra.
till
a) Chefredaktör för HeHE
b) Valberedningens Ordförande
c) Skattmästaren
d) Inköps- och lagerchef
e) Hustomte
f) Husstyrelserepresentant
g) Fullmäktigeledamöter från E-sektionen
h) Övriga enligt Styrelsens bedömning
i) Talman
j) Datatekniksektionens Ordförande
k) Ordförande för ElektroTekniska föreningen, samt
l) Ordförande för Elektra.

Motion: Ständigt adjungerande och kallelse till Husstyrelserepresentant samt
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att att i Reglementets punktlistor under §3-§10 korrigeras för att ta bort, lägga till, eller flytta
ordet ’samt’.
*Ändringar är gulmarkerade för att det ska vara lätt att se vad som ändrats. Själva markeringen ska alltså
inte vara med.

Med vänliga hälsningar

Joakim Magnusson Fredlund
Husstyrelserepresentant
Motion: Ständigt adjungerande och kallelse till Husstyrelserepresentant samt
förfining av Reglemente
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Styrelsens svar på motionen
Styrelsen tycker det är kul att man vill engagera sig som Husstyrelserepresentant och informera på
Styrelsemöten om vad som diskuteras och beslutas på Husstyrelsemöten. Däremot tycker Styrelsen
inte att posten behöver vara ständigt adjungerad för detta.
I praktiken är det möjligt för vilken Sektionsmedlem som helst att närvara på Styrelsemöten, och vi
ser därför hellre att Stadgar och Reglemente med färre poster som ständigt adjungerade. En motivering till detta är att posterna som är ständigt adjungerade har något ekonomiskt, organisatoriskt
eller granskande ansvar inom Sektionen.
Styrelsen vill ta detta tillfälle i akt och meddela Sektionens medlemmar att om man vill närvara vid
ett Styrelsemöte kan man hitta kallelser på hemsidan tre läsdagar innan mötet äger rum. Vill man
diskutera något med Styrelsen kan man skicka in det i förväg till ordförande så att det kommer
med på dagordningen.
Den andra delen av motionen är inte något som behöver beslutas om. På grund av en Stadgeändring
förra året har Styrelsen möjlighet att genomföra redaktionella ändringar, det vill säga ändringar
som inte ändrar innebörden av Reglemente eller Stadgar. Med detta verktyget kan Styrelsen se
över placeringar av orden som beskrivs och få Reglementet att se enhetligt ut.
Styrelsen rekommenderar därför mötet att avslå motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Ständigt adjungerande och kallelse till Husstyrelserepresentant samt
förfining av Reglemente
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Motion: Källsorteringsstation till Edekvata
Edekvata har för tillfället varken plast eller kartongåtervinning, vilket leder till att en hög mängd
sådant avfall slängs i restavfall dagligen, vilket ökar Sektionens ekologiska fotavtryck.
Införskaffning av kärl för plast och kartong sortering är därmed önskvärt, och skulle även underlätta
vid hållningen av till exempel valmiddagar, då påsar för plastsortering annars hängs upp.
E-Huset köpte sent 2019 in nya fina källsorteringsstationer från en snickerifirma. Dessa kostade
15500kr styck, exkl. moms, och är förväntade att hålla i 10 år vid minimerade flyttningar. Vaktmästeriet meddelar att vi kan beställa en egenspecificerad sådan genom huset till samma ospecificerade
prisrabatt huset fått.
Skulle haft konkreta siffror och sånt fint nu, men de är väldigt dåliga på att svara på vaktmästarens
mail.
Det finns även ett alkov i Edekvata som är tomt förutom en soptunna (som skulle ersättas av
källsorteringsstationen) och pantcontainrar (som kan placeras bredvid den utstickande källsorteringsstation), se karta. En station som fyller detta alkov med ungefär samma höjd och bredd som
befintlig soptunna skulle ha de ungefärliga måtten 45*60*25, detta är något större än de Huset
köpt, så ett högre pris förväntas.
Denna skulle baserat på tillgänglig information även kunna vara utsmyckad med t.ex. infräst
krusidull E.
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Därför yrkar motionären:
att att genom E-Huset beställa en källsorteringsstation med ungefärliga måtten 45*60*25, uppdelat i 3 kärl, se karta för placering,
att att budgeten sätts till 25 000 kr,
att kostnaden belastar utrustningsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till Höstterminsmötet 2020 med undertecknad som ansvarig.

Med vänliga hälsningar

Joakim Magnusson Fredlund
Husstyrelserepresentant
Motion: Källsorteringsstation till Edekvata
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Styrelsens svar på motionen
Styrelsen uppskattar motionen och håller med om att vi behöver ett återvinningskärl i Edekvata.
Idag finns det endast sortering för glas, metall och restavfall och därför håller vi med motionären om
att ett inköp av ett källsorteringsstation med kärl för kartong och plast hade varit bra. Styrelsen
vill sträva mot ett större miljöarbete och ser att en bättre källsortering i våra Sektionslokaler,
såsom Edekvata, är en bra början på detta arbete.
De kärl som Huset har köpt in är väldigt fina och Styrelsen förstår att det hade varit trevligt med
enhetliga källsorteringsstationer i hela huset. Däremot anser vi att kostnaden är för hög, då det
finns en hel del billigare alternativ.
Därför rekommenderar Styrelsen mötet att bifalla motionen med motyrkandet:
att köpa in ett källsorteringssystem,
att budgeten sätts till 7 500kr, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till Höstterminsmötet 2020 med Förvaltningsutskottet
och motionären som ansvariga.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Källsorteringsstation till Edekvata
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Motion: Införandet av en Balkommitté
Även fast årets vårbal dessvärre blivit framflyttad kan man med grund i förra årets succétillställning
samt årets höga biljettryck hävda att detta är ett uppskattat evenemang som vi anser binder
samman Sektionen. En bal anordnad av Sektionen är inte bara menat att bara vara en trevlig
tillställning för våra medlemmar, utan ger även möjlighet för Sektionen att representeras utåt.
Under året har Styrelsen kontakt med så kallade vänsektioner som bör bjudas in till åtminstone
ett finare evenemang per år som tidigare varit nollegasque. Med allt fler intagna och då nollorna
bör vara i fokus under gasquen anser vi det bättre med en annan tillställning att bjuda in till,
E-sektionens årliga bal!
Vi vill att en Sektionsbal blir ett årligt återkommande evenemang och med grund i detta framlägger
vi denna motion, att skapa funktionärsposter för att arrangera en bal under sitt verksamhetsår.
Posten föreslås namnges Balkommitté och omfatta 1-4 personer. Arbetsbeskrivningen vill vi låta
vara öppen och ska egentligen bara innefatta att funktionärerna ålägger sig arrangera en bal under
året så tillvalda Balkommittén får största möjlighet att forma den så som de vill. Dock anser vi
det rimligt att ha ett tillägg att kommittén ansvarar för jubileumsbalen som äger rum var 5:e år.
Funktionärerna ämnas väljas in på vårterminsmötet, dels för att inte fylla ett redan fullsmockat
valmöte och dels för att kommittén då har möjlighet att utföra balen antingen nästföljande höst,
vinter eller vår.
Det finns dock en risk med att tillsätta för många nya funktionärsposter. Om Sektionen i framtiden
inte har samma brinnande engagemang finns risken att flera poster blir vakantsatta. Den risken
blir större desto fler poster som finns, det är självförklarande. Å andra sidan anser motionärerna
att Sektionen bör formas efter hur den ser ut i dagsläget. Att tillägga är också att sannolikheten
att Sektionsbalen blir ett årligt återkommande event ökar om det finns en tillgänglig post att söka,
vilket hela syftet med motionen är.
Men för att genomföra en bal, och framförallt att genomföra en bal som hela Sektionen har möjlighet att deltaga vid utan att priset för denna blir skyhög anser vi att en budget till en Sektionsbal
bör tillsättas. Både förra och årets projektfunktionärer har äskat 20 000 kr från dispositionsfonden
ämnat till balen. Detta ger stora friheter i att utforma balen enligt kommitténs visioner utan att
deltagarpriset blir lidande, varför vi i motionen föreslår en budgetpost på 20 000 kr. Värt att tillägga är att om denna budgetpost tillsätts bör eventuella sponsorintäkter relaterade till balen gå till
ENU, precis som sponsringen under nollningen.
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Med grund i ovanstående yrkar motionärerna på:
att under 10:2:P i Reglementet (övriga funktionärer) lägga till
Balkommitté (4)
– har till uppgift att arrangera en bal under året
– under jubileumsår arrangera jubileumsbalen
– väljs in på vårterminsmötet med mandatperiod 1 juli till 30 juni
att en balbudget tillsätts på −20 000 kr

Undertecknad av

Jakob Pettersson
Projektfunktionär

Adam Belfrage
Projektfunktionär

Mattias Lundström
Projektfunktionär

Emil Bergström
Projektfunktionär

Motion: Införandet av en Balkommitté

Sida 92 av 179

E-sektionen inom TLTH

Handlingar VTM/20
2020-05-06

Styrelsens svar på motionen
Styrelsen gillar att gå på bal, och anser att en årlig Sektionsbal är en jättebra idé! Det finns dock
en del saker vi har tänkt på.
Istället för att tillsätta Balkommitté (4) anser vi att det bör tillsättas en huvudansvarig för balen,
förslagsvis med namnet Øvermarskalk, och ytterligare tre som tillsammans utgör Balkommittén.
Detta för att lättare kunna strukturera upp arbetet, speciellt om personerna som blir valda inte
känner varandra sedan tidigare.
Motionen möjliggör att funktionärerna kan hålla balen när de vill under året. Detta kan dock
innebära att det något år blir två baler, och något år ingen bal alls. Styrelsen anser att det är
roligare för funktionärerna om det blir en bal per år, och skulle därför vilja begränsa evenemanget
till att inträffa på vårterminen. Vårterminen anses mest rimlig då månaderna i slutet av året, precis
efter nollningen, brukar vara fulla med event oavsett. Väljs en begränsning till vårterminen går det
dessutom fortfarande att välja om det ska bli en vinter-, vår- eller sommarbal.
Om mötet ändå anser att tiden för balen ska vara obestämd anser Styrelsen att det bör tillsättas
en fond för balen istället för en budgetpost, detta för att möjliggöra just två baler på samma år,
alternativt ingen ett år.
Styrelsen har diskuterat länge och mycket, och uppmanar mötet till diskussion i frågan.
Styrelsen föreslår därför att mötet bifaller motionen med motyrkandet
att under 10:2:P i Reglementet (övriga funktionärer) lägga till
Øvermarskalk (1)
– har det övergripande ansvaret för att arrangera en bal nästkommande vårtermin
– under jubileumsår istället arrangera en jubileumsbal
– väljs in på vårterminsmötet med mandatperiod 1 juli till 30 juni
Balkommitté (3)
– bistår Øvermarskalken i dess arbete
– väljs in på vårterminsmötet med mandatperiod 1 juli till 30 juni

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Införandet av en Balkommitté
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Motion: Upprustning av toaletter
På HT/19 sökte Edvard Carlsson till att bli projektfunktionär med uppgiften att utreda om toaletterna i Edekvata skulle kunna renoveras. Strax därefter sökte Henrik Ramström till projektfunktionär på ett Styrelsemöte för att bistå Edvard med uppgiften. Vi två, Edvard och Henrik, har
suttit i kontakt med LTH, akademiska hus, husprefekten och lokalcontroller. Tillsammans har vi
kommit fram till detta:
Toaletterna (0311B & 0311C (se bild)) är ca 90 cm breda, skilda av en 15 cm tjock vägg. Därefter
följer 19 cm vägg och sedan Ulla (0311D) som är 94 cm bred. Totalbredden att arbeta med är
alltså 308 cm. Eftersom ett stort ventilationsrör går precis bakom toaletterna verkar det inte vara
aktuellt att försöka göra dem längre, då detta skulle vara ett betydligt större ingrep. De är idag
strax under 150 cm långa.
LTH är inte intresserade av att stå för någon kostnad i samband med renovering. Akademiska hus
håller däremot med om att skicket på toaletterna är under husets standard och vill göra något åt
det. De kan bidra med delen av arbetet som avser underhåll, men fastighetsägaren står inte för
en eventuell ombyggnation. Det ser alltså ut att bli en kombination av E-sek och Akademiska hus
som finansierar. Frågan ligger då i vad som klassas som underhåll och ombyggnation.
Med detta så har vi kommit fram till efter diskusson att:
WC 0311B, 0311C, 0311D:
∙ Riv väggarna mellan rummen och upprätta en ny så att rummen delas i två istället
∙ Rör och avlopp anpassas
∙ Eventuell anpassning av belysning
∙ Ny plastmatta
∙ Väggar målas vitt (högt glanstal)
∙ Nytt porslin (inga okända fabrikat)
∙ Dörrar byts till nya (vita/grå)
∙ Dörrfoder mörkare än dörr
WC/Dusch 0311E:
∙ WC-stol och dusch demonteras
∙ Avlopp proppas/tätas
∙ Golv likt 0311F
∙ Vägg mellan 0311E och Förrum demonteras
∙ Vägg mellan Förrum och 0311F demonteras
∙ Eventuell anpassning av belysning
∙ Tändning av belysning anpassas
Med detta så fick vi en offert på 211 000 kr exklusive moms. Men denna har däremot i efterhand
anpassats och då vi delar på kostnaderna så kommer denna att sänkas ytterligare. Det finns även
fortfarande en chans att vi kommer kunna få stöd från TLTH men detta kommer vi behöver behöva
föra en kontinuerlig dialog om, i närvarandets stund har TLTH flera andra stora saker att behöva
ta hand om.
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Då detta skulle behöva skötas över ett lov så vill vi få igång detta så snart som möjligt däremot
och utan en budget från vår sida kommer det vara svårt att påbörja projektet.
Med allt detta sagt så kommer vi alltså med den planen vi har framfört kunna bygga om våra
toaletter till en adekvat standard för Edekvata.

Med anledning som ovan yrkar motionärerna:
att en budget för renovering av Edekvatas toaletter sätts till 200 000 kr,
att denna budget avsätts för att renovera edekvatas toaletter med professionell hjälp och i samråd
med huset och de som ansvarar över lokalernas användning,
att kostnaden belastar utrustningsfonden, samt
att detta läggs på beslutsuppföljningen till Höstterminsmötet 2020 med undertecknade som ansvariga.

Med vänliga hälsningar

Henrik Ramström
Projektfunktionär

Edvard Carlsson
Projektfunktionär

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Upprustning av toaletter
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Styrelsens svar på motionen
Projektfunktionärerna har undersökt möjligheterna till finansiering av projektet vilket Styrelsen
ser väldigt positivt på. Själva renoveringen av toaletterna kommer därför Akademiska hus stå för
medan Sektionen betalar för att flytta väggarna. Sektionen kommer få utökat förvaringsutrymme
vilket är positivt. Ett högt tak sätts på budgeten för att det inte finns exakta siffror än. Det
finns utrymme i utrustningsfonden för denna renoveringen. Överlag är Styrelsen mycket positivt
inställda till större och fräschare toaletter i Edekvata.
Styrelsen rekommenderar mötet att bifalla motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Motion: Upprustning av toaletter
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Proposition: Stadgaändring, Styrelsens sammansättning och Informationsutskottet
Efter att styrelsen kontinuerligt utvärderat årets arbete har vi kommit fram till ett omfattande
förslag till förändring av sektionens organisatoriska struktur som skulle förbättra och gynna sektionens verksamhet både kortsiktigt i vardagliga processer samt på längre sikt genom möjliggörande
och underlättande av strategiskt arbete.
Sektionens struktur innebär just nu väsentligen följande svårigheter.
1. Strategiskt arbete och Vice Ordförande
Förutom att styrelsen, som med sina roller som utskottsordföranden tillsammans med alla funktionärer driver sektionens dagliga och årliga verksamhet, har styrelsen också som uppgift att arbeta
med mer långsiktiga frågor. Eftersom styrelsens ledamöter har utskott att leda och utveckla faller
denna uppgift, när sammanhanget är sektionen som helhet, främst på sektionens Ordförande som
enda styrelsepost utan eget utskott. Tyvärr motverkas detta då Ordförandeposten också innefattar
stora mängder vardagligt operativt arbete.
På sektionen finns en Vice Ordförande men inte i form av en funktionäspost. Istället utses en av
ledamöterna i styrelsen internt till Vice Ordförande. Med enda uppgift från styrdokumenten att
ställföreträda då Ordförande inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. I praktiken hade detta
åtagande varit svårt att genomföra. Givetvis hade en utskottsordförande kunnat leda ett möte eller
två, men att vara ställföreträdande över en längre period och samtidigt leda det egna utskottet
hade inte varit hållbart. I fallet då Ordförande förblir närvarande har Vice Ordförande således inte
mycket av en funktion, med undantag för sektionens representation vid Vice ordförandekollegiet
på kåren. Där personen sitter med men i praktiken inte i egenskap av Vice Ordförande då dess
obefintliga arbetsuppgifter skiljer sig markant från andra sektioners.
2. Kontaktor och Informationsutskottet
Kontaktor har idag blivit en väldigt bred post. Förutom att agera ordförande och leda Informationsutskottet är arbetsuppgifterna enligt sektionens styrdokument i huvudsak styrelserelaterade.
Man är sektionens sekreterare, ansvarig för externa relationer och kommunikationsansvarig, vilket
är ansvarsområden som på andra sektioner består av upp till tre styrelseposter.
Posten Vice Kontaktor infördes därför 2016 för att bistå Kontaktor med just utskottsarbete och
ledning av utskottet vilket var ett nödvändigt steg i rätt riktning. Men att få detta att fungera
bra i praktiken har varit svårt. En vicepost skall främst bistå utskottsordförande med vardagligt
arbete och vara dess högra hand, inte självständigt leda utskottet.
Informationsutskottet är också, tillsammans med Förvaltningsutskottet, sektionens bredaste utskott som sysslar med all typ av informationshantering. Utskottet skriver HeHE, dokumenterar
event, sköter kommunikationskanaler, sysslar med PR- och marknadsföring och inte minst sköter
all administration av våra hemsidor, mjukvara och underhåll av all sektionens teknik. Därför är
det extra viktigt för en sån stor grupp med helt olika arbetsuppgifter att få en bra sammanhållning
och att sektionen får en röd tråd genom all informationshantering. Detta underlättas stort med en
aktiv utskottsordförande som helt kan fokusera på att leda och utveckla sektionens informationsverksamhet, och inte begränsas av sin stora roll inom styrelsen.
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Styrelsens förslag
För att utveckla sektionen genom att möjliggöra mer långsiktigt strategiskt arbete från styrelsen
och stärka Informationsutskottet föreslår styrelsen följande förändring.
∙ Kontaktor flyttas till styrelsen där den tar rollen som sekreterare, ansvarig för externa relationer, kommunikationsansvarig samt axlar uppgiften som Vice Ordförande. Detta skapar ett
slags presidium. Där Ordförande och Kontaktor sammankallar och förbereder möten samt
säkerställer att styrelsen och sektionen även arbetar med långsiktiga strategiska frågor.
∙ Vice Kontaktor ändras till att vara Ordförande för Informationsutskottet (Informationschef)
som främst jobbar med att leda utskottet och förbättra sektionens informationsverksamhet.
Samtidigt får Chefredaktören ny befogenhet som vice utskottsordförande och kan därmed
vara ställföreträdare på styrelsemöten.
Eftersom detta är ett förslag på Stadgaändring krävs det att det röstas igenom på två på varandra
följande sektionsmöten för att träda i kraft. Vid eventuellt bifall kommer alltså även nästa års
styrelse att få utvärdera förslaget och känna ifall det känns lämpligt även för deras styrelse.
Med ovanstående som anledning yrkar styrelsen
att i Stadgarna under §8:2 Sammansättning göra följande ändring:
från
Styrelsen består av
a) Ordförande,
b) studierådsordförande, tillika utskottsordförande för Studierådet,
c) sekreterare, tillika utskottsordförande för Informationsutskottet,
d) kassör, tillika utskottsordförande för Förvaltningsutskottet, samt
e) sex ledamöter, tillika utskottsordföranden för Nolleutskottet, Nöjesutskottet, Cafémästeriet, Källarmästeriet, Sexmästeriet och Näringslivsutskottet.
Benämning på ledamöterna i Styrelsen enligt c-e fastställs av Reglementet.
Styrelsen utser inom sig en Vice Ordförande till att ställföreträda Ordföranden vid situationer då Ordföranden inte längre har möjligheten att fullfölja sitt uppdrag. Vice Ordförande
har också till uppgift att agera styrelsemötesordförande då Ordföranden inte kan närvara.
till
Styrelsen består av
a) Ordförande,
b) studierådsordförande, tillika utskottsordförande för Studierådet,
c) sekreterare och vice ordförande, tillika Kontaktor,
d) kassör, tillika utskottsordförande för Förvaltningsutskottet, samt
e) sju ledamöter, tillika utskottsordföranden för Nolleutskottet, Nöjesutskottet, Cafémästeriet, Källarmästeriet, Sexmästeriet, Informationsutskottet och Näringslivsutskottet.
Benämning på ledamöterna i Styrelsen enligt c-e fastställs av Reglementet.
*Ändringar är gulmarkerade för att det ska vara lätt att se vad som ändrats. Själva markeringen ska alltså
inte vara med.

Proposition: Stadgaändring, Styrelsens sammansättning och Informationsutskottet

Sida 99 av 179

E-sektionen inom TLTH

Handlingar VTM/20
2020-05-06

att under förutsättning att den föreslagna förändringen i attsatsen ovan går igenom i andra
läsningen även göra följande ändringar i Reglementet:
∙ under §8:A Sammansättning
från
Styrelsen består av
a) Ordföranden – ansvarar för Styrelsearbetet,
b) SRE-Ordföranden – utskottschef för studierådet,
c) Kontaktorn – sekreterare, utskottschef för informationsutskottet,
d) Förvaltningschefen – kassör, utskottschef för förvaltningsutskottet,
e) Øverphøs – utskottschef för nolleutskottet,
f) Entertainern – utskottschef för nöjesutskottet,
g) Cafémästaren – utskottschef för cafémästeriet,
h) Krögaren – utskottschef för källarmästeriet,
i) Sexmästaren – utskottschef för sexmästeriet, samt
j) Ordförande för näringslivsutskottet, ENU – utskottschef för näringslivsutskottet.
till
Styrelsen består av
a) Ordföranden – ansvarar för Styrelsearbetet,
b) SRE-Ordföranden – utskottschef för studierådet,
c) Kontaktorn – sekreterare och vice ordförande,
d) Förvaltningschefen – kassör, utskottschef för förvaltningsutskottet,
e) Øverphøs – utskottschef för nolleutskottet,
f) Entertainern – utskottschef för nöjesutskottet,
g) Cafémästaren – utskottschef för cafémästeriet,
h) Krögaren – utskottschef för källarmästeriet,
i) Sexmästaren – utskottschef för sexmästeriet,
j) Ordförande för näringslivsutskottet, ENU – utskottschef för näringslivsutskottet,
samt
k) Informationschefen, utskottschef för informationsutskottet.
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∙ under §10:2:F Funktionärerna i Informationsutskottet, InfU
från
Kontaktor (u)
– är Sektionens sekreterare och har övergripande ansvar för Sektionens dokument och
protokollföring av möten.
– ansvarar för att Sektionens stydokument hålls aktuella.
– ansvarar för att upprätta handlingar till Sektionsmötena.
– har det övergripande ansvaret för Sektionens informationsspridning och PR-verksamhet.
– ansvarar för Sektionens kontakt med andra sektioner, såväl inom TLTH som på
andra högskolor och universitet.
– är ansvarig utgivare för HeHE.
till
Informationschef (u)
– har det övergripande ansvaret för Sektionens informationsspridning och PR-verksamhet.
– är ansvarig utgivare för HeHE.
∙ under §10:2:F Funktionärerna i Informationsutskottet, InfU
från
Chefredaktör (1)
– Har det övergripande ansvaret för HeHE och vad därmed äga sammanhang.
– Ansvarar tillsammans med Picasso, Redaktörer och NollU för produktion av nollEguiden.
till
Chefredaktör (1)
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
– Har det övergripande ansvaret för HeHE och vad därmed äga sammanhang.
– Ansvarar tillsammans med Picasso, Redaktörer och NollU för produktion av nollEguiden.
∙ under §10:2:F Funktionärerna i Informationsutskottet, InfU stryka “Vice Kontaktor (1)”
inklusive dennes efterföljande uppgifter
*Ändringar är gulmarkerade för att det ska vara lätt att se vad som ändrats. Själva markeringen ska alltså
inte vara med.
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att även detta under ovan nämnda förutsättnig i Reglementet under §10:2 Funktionärsbeskrivningar lägga till följande och därefter ordna efterföljande numrering
10:2:D Kontaktor
Det åligger Kontakorn
att som Vice Ordförande vara ställföreträdare till Ordföranden vid situationer då denne
inte har möjligheten att fullfölja sitt uppdrag.
att arbeta tillsmammans med Ordförande både med vardagliga åtaganden samt säkerställadet av styrelsens och Sektionens kontinuitet och långsiktighet.
att vara Sektionens sekreterare och har övergripande ansvar för Sektionens dokument och
protokollföring av möten.
att ansvara för att Sektionens styrdokument hålls aktuella.
att ansvara för att upprätta handlingar till Sektionsmötena.
att ansvara för Sektionens kontakt med andra sektioner, såväl inom TLTH som på andra
högskolor och universitet.
att ansvara för att det hålls en omsitts för den egna posten.

I styrelsens tjänst

Edvard Carlsson
Ordförande 2019

Mattias Lundström
Kontaktor 2019

Theo Nyman
Ordförande 2020

Hannes Björk
Kontaktor 2020

Proposition: Stadgaändring, Styrelsens sammansättning och Informationsutskottet

Sida 102 av 179

E-sektionen inom TLTH

Handlingar VTM/20
2020-05-06

Proposition: Stadgeändring, benämning av ledamöter i Styrelsen
I våra Stadgar är benämning på ledamöterna i Styrelsen inte fastställda, de är istället fastställda
i Reglementet. Att skriva ut benämningen på vice ordförande i Stadgarna bidrar till förvirring
och försvårar ett eventuellt namnbyte i framtiden. Namnet på posten borde istället endast vara
namngiven i Reglementet, som de resterande av Styrelseposterna.
Styrelsen yrkar därför
att i Stadgarna under §8:2 Sammansättning ändra
från
"c) sekreterare och vice ordförande, tillika Kontaktor,"
till
"c) sekreterare, tillika vice ordförande"

I styrelsens tjänst

Rasmus Sobel
Förvaltningschef
Proposition: Stadgeändring, benämning av ledamöter i Styrelsen
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Proposition: Stadgeändring Cafémästeriet
I E-sektionens Stadgar punkt 9:9 står skrivet “Det åligger Cafémästeriet att sköta caféförsäljningen
i LED-café samt att i Edekvata tillhandahålla försäljning via mojter.”
Tidigare bedrev Cafémästeriet verksamhet nere i Edekvata med försäljning via mojter men då det
här inte görs längre stämmer inte Stadgarnas beskrivning av utskottet längre.
Styrelsen yrkar därför
att i Stadgarna §9:9 Cafemästeriet, CM ändra
från
“Det åligger Cafémästeriet att sköta caféförsäljningen i LED-café samt att i Edekvata tillhandahålla försäljning via mojter.”
till
“Det åligger Cafémästeriet att sköta caféförsäljningen i LED-café.”

I styrelsens tjänst

Frida Pilcher
Cafémästare
Proposition: Stadgeändring Cafémästeriet
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Proposition: Stadgeändring Revisorer och Funktionärer
Tidigare under mötet diskuterades det hur förtroendevald skulle tolkas av Sektionen. För att
förtydliga detta lägger därför Styrelsen fram detta yrkandet. Styrelsen skulle också som nämnt
vilja möjliggöra för Revisorer att ha mindre uppdrag inom Sektionen, e.a. poster.
Det finns klart en fråga ifall det kan anses som jäv om en Revisor har en annan post på Sektionen.
Det är Styrelsens mening att e.a. posterna inte har ett sådant inflytande att jäv skulle kunna uppstå.
Likt tidigare nämnt vid Stadgetolkningen anser även Inspektorn att det inte är ett problem för
Revisorerna att delta i Sektionens aktiviteter.
Styrelsen yrkar därför
att i Stadgan § 6:3 Krav ändra
från
“Revisorerna och Revisorsuppleanterna får ej ha andra förtroendeuppdrag inom Sektionen.”
till
“Revisorerna och Revisorsuppleanterna får ej ha andra förtroendeuppdrag inom Sektionen
undantaget e.a. poster.”
att i Stadgan § 10:1 Definition ändra
från
“Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom Sektionen”
till
“Med funktionär avses personer som har förtroendeuppdrag inom Sektionen. De poster som
anses ha ett förtroendeuppdrag är de poster som väljs av Sektionsmötet eller Styrelsemöten”

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Proposition: Stadgeändring Revisorer och Funktionärer
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Proposition: Reglementesändring, val av funktionärer utanför valmöte
Sektionen har under de senaste åren sett ett ständigt ökat engagemang från Sektionens medlemmar.
Detta är något som vi i Styrelsen tycker är jättekul och viktigt att ta vara på. Det medför dock
att Valmötet blir längre och längre. Förra året höll vi på i två dagar och sent in på natten båda
dagarna. När mötet blir så långt tappar man närvaro och fokus. Vi tycker detta är orättvist mot
personerna som kandiderar till poster. Framförallt är attityden till motkandidaturer inte positiv
sent på natten, något som vi känner gör mötet odemokratiskt. För att förbättra situationen och ta
vara på alla medlemmar engagemang föreslår Styrelsen därför att flytta valet av flera poster från
Valmötet till Styrelsemöten istället.
Den tänkta processen kommer vara att sittande utskottsordföranden tillsammans med den nyvalda
utskottsordföranden kommer ha chans att intervjua personer innan Styrelsemötet där posterna
tillsätts. Under själva Styrelsemötet kommer valet gå till som på Valmötet, förutom att det är
Styrelsen som röstar, men alla medlemmar får självklart vara med på mötet, delta i diskussion och
kandidera på plats.
Styrelsen har diskuterat ingående vilka poster vi tycker borde väljas av Sektionen. De poster som
vi anser är viktiga att väljas in på valmötet är de poster där man ansvarar för andra och även
poster som representerar Sektionen utöver att man är funktionär. Poster med ekonomiskt ansvar
anser Styrelsen också borde väljas på Valmötet.
Posterna vi tycker borde väljas på ett Styrelsemöte är följande:
Förvaltningsutskottet: Arkivarie, Hustomte, Husstyrelserepresentant och Ekiperingsexpert.
Informationsutskottet: Redaktörer (Inte Chefsredaktör), Fotografer, Filmare, Picasso och Teknokrater.
Näringslivsutskottet: Alumniansvariga.
Nöjesutskottet: Fritidsledare, Idrottsförmän, Stridsrop och Umphmeister.
Styrelsen yrkar därför
att i Reglementet under följande punkter 10:2:E Arkivarie, 10:2:E Hustomte, 10:2:E Husstyrelserepresentant, 10:2:E Ekiperingsexpert, 10:2:F Redaktörer, 10:2:F Fotograf, 10:2:F FilmarE,
10:2:F Picasso, 10:2:F Teknokrat, 10:2:G Alumniansvarig E, 10:2:G Alumniansvarig BME,
10:2:H Fritidsledare, 10:2:H Idrottsförman, 10:2:H Stridsrop och 10:2:H Umph-meister, lägga
till
– Väljs av Styrelsen i samråd med Utskottsordföranden electus och sittande Utskottsordföranden.

I styrelsens tjänst

Theo Nyman
Ordförande
Proposition: Reglementesändring, val av funktionärer utanför valmöte
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Proposition: Reglementesändring, ständigt adjungerad
Under 2016 och dessförinnan fanns bara en hustomte. Denna hade som ansvarsuppgift att ansvara
för Edekvatabokningar och underhållet av Edekvata. På VT/16 beslutades dock att en ny post
skulle skapas, nämligen vice förvaltningschef, som tog över det ansvaret och till dess hjälp har den
hustomtarna, som ökades till tre i antalet.
Under Styrelsemötena är samtliga med en vicepost ständigt adjungerade, och eftersom hustomten
innan 2017 motsvarade en vicepost till förvaltningschefen står det i Reglementet kapitel 8:B att
hustomten är adjungerad. Nu när hustomten har ersatts av vice förvaltningschef finns det ingen
anledning att hustomtarna ska vara ständigt adjungerade.
Samma sak gäller skattmästare. Det beslutade VT/18 att det är en vicepost, och är därmed är
redan ständigt adjungerad enligt Stadgan §8:9.
Styrelsen yrkar därför
att i Reglementet ändra §8:B Ständigt adjungerad från:
Ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid Styrelsemöte är, förutom de som
nämns i Stadgans §8:8,
a) Chefredaktör för HeHE,
b) Valberedningens Ordförande,
c) Skattmästaren,
d) Inköps- och lagerchef,
e) Hustomte,
f) Fullmäktigeledamöter från E-sektionen,
g) Övriga enligt Styrelsens bedömning,
h) Talman,
i) Datatekniksektionens Ordförande,
j) Ordförande för ElektroTekniska föreningen, samt
k) Ordförande för Elektra.
till
Ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid Styrelsemöte är, förutom de som
nämns i Stadgans §8:8,
a) Chefredaktör för HeHE,
b) Valberedningens Ordförande,
c) Inköps- och lagerchef,
d) Fullmäktigeledamöter från E-sektionen,
e) Övriga enligt Styrelsens bedömning,
f) Talman,
g) Datatekniksektionens Ordförande,
h) Ordförande för ElektroTekniska föreningen, samt
i) Ordförande för Elektra.
*Ändringar är gulmarkerade för att det ska vara lätt att se vad som ändrats. Själva markeringen ska alltså
inte vara med.

Proposition: Reglementesändring, ständigt adjungerad

Sida 107 av 179

E-sektionen inom TLTH

Handlingar VTM/20
2020-05-06

I styrelsens tjänst

Rasmus Sobel
Förvaltningschef
Proposition: Reglementesändring, ständigt adjungerad
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Proposition: Budgetjustering för NollU på grund av nya posten PhørstärkarE
Varje funktionär på Sektionen får en summa pengar från funktionärsvårdsbudgeten för till exempel
en kickoff, förutom de utskott som har en budgetpost för det i sin internbudget. NollU är ett av dessa
utskott. NollUs budget för 2020 sattes innan posten phørstärkare röstades igenom, och utskottet
har därför 6 nya personer som inte är inräknade. För att dessa ska få någon typ av kick-off anser
Styrelsen att budget för detta bör sättas till 100kr per person.
Förutom detta är det en tradition på TLTHs Sektioner att deras motsvarighet till phørstärkare/peppare har egna outfits för att kunna synas och för att få en samhörighet under nollningen.
Budget för detta ser olika ut från Sektion till Sektion, men ett exempel är D-sektionen där de får
500kr var till outfits.
För att phørstärkarna inte ska behöva lägga ut för mycket pengar själva för att kunna representera
Sektionen under nollningen anser Styrelsen att detta borde ingå i budgeten. En rimlig summa för
varje phørstärkare anser vi vara 300kr var.
Sammanlagt blir detta 400kr per phørstärkare, med en totalsumma på 2400kr.
Styrelsen yrkar därför
att sänka budgetposten NollU internt under PHOS01 från -25000kr till -27400kr.

I styrelsens tjänst

Sophia Carlsson
Øverphøs
Proposition: Budgetjustering för NollU på grund av nya posten PhørstärkarE
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Proposition: Budgetjustering för arbetskläder
I policybeslut: policy för utlåning och hantering av arbetskläder beskrivs Sektionens arbetskläder
till del på detta sätt;
“Arbetskläder ska i största möjliga mån finnas tillgängliga för utlåning till medlemmar av de utskott
som i sin huvudsakliga verksamhet representerar Sektionen utåt och/eller arrangerar evenemang
där alkohol [eller] mat servera[s].”
Under 2019 var budgetposten för arbetskläder -3000kr vilket gav ett större spelrum för de utskottschefer som ansåg att vissa funktionärsposter bör ha arbetskläder, men detta ökades till -1000kr för
2020. Styrelsen anser att detta inte är tillräckligt, då kläder förbrukas under användning och just
som förutnämnda policy beskrev bör vissa arbetskläder köpas in i syfte att representera Sektionen.
Ett bra första steg för att ge Styrelsen möjlighet att köpa en de arbetskläder som krävs är därför
att återgå till samma budget för denna posten som den under 2019.
Styrelsen yrkar därför
att sänka budgetposten Arbetskläder Funktionärer under SEK01 med 2000 kr till −3000 kr.

I styrelsens tjänst

Hannes Björk
Kontaktor
Proposition: Budgetjustering för arbetskläder
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Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

661 933,38

661 933,38

630 260,00

3003

Intäkt, Läsk

84 907,00

84 907,00

48 680,50

3004

Intäkt, Godis och kakor

23 621,00

23 621,00

19 627,50

3010

Intäkt, E-shop

97 644,50

97 644,50

93 130,00

3100

Intäkt, Sektionsbidrag

37 530,00

37 530,00

40 140,00

3101

Intäkt, CEQ

3110

Intäkt, Företagskontakter

3150

10 000,00

10 000,00

10 000,00

166 517,00

166 517,00

93 349,00

Intäkt, Lokalutlåning

5 200,00

5 200,00

1 500,00

3151

Intäkt, Ljud och ljus

1 060,00

1 060,00

3 300,00

3152

Intäkt, Uthyrning utrustning

400,00

400,00

0,00

3200

Intäkt, Arrangemang

384 445,31

384 445,31

182 778,71

3201

Intäkt, Biljetter

270 970,00

270 970,00

179 620,00

3202

Intäkt, Vinstdelning

1 000,00

1 000,00

38 047,91

3301

Intäkt, Öl

121 590,00

121 590,00

112 110,00

3302

Intäkt, Vin

45 680,00

45 680,00

33 060,00

3303

Intäkt, spritdrycker

139 990,00

139 990,00

115 345,00

3304

Intäkt, Andra jästa alkoholdrycker

30 975,00

30 975,00

24 310,00

3305

Intäkt, lättdryck

4 600,00

4 600,00

2 360,00

2 088 063,19

2 088 063,19

1 627 618,62

Summa verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
3790

Övriga Intäktskorigeringar

Summa försäljningsintäkter

340,00

340,00

2 505,00

340,00

340,00

2 505,00

32 467,74

32 467,74

825,80

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

3991

Intäkt, Pant

11 973,60

11 973,60

11 504,70

Summa övriga intäkter

44 441,34

44 441,34

12 330,50

2 132 844,53

2 132 844,53

1 642 454,12

-678 074,48

-678 074,48

-578 461,56

-62 415,50

-62 415,50

-51 986,28

874,80

874,80

971,50

-1 400,00

-1 400,00

0,00

-111 460,67

-111 460,67

-101 951,48

-120,00

-120,00

-1 211,40

Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4004

Kostnad, Godis och kakor

4009

Kostnad, Matbiljetter

4010

Kostnad, E-shop

4012

Kostnad, Spel

4013

Kostnad, Idrott

-5 124,00

-5 124,00

-7 070,70

4151

Kostnad, Ljud och ljus

-4 603,00

-4 603,00

-11 450,11

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

-196 461,05

-196 461,05

-38 281,40

4201

Kostnad, Biljetter

-71 020,00

-71 020,00

-2 520,00

4202

Kostnad Vinstdelning

-21 252,78

-21 252,78

1 602,40

4301

Kostnad, Öl

-87 411,60

-87 411,60

-90 737,06

4302

Kostnad, Vin

-36 766,00

-36 766,00

-25 121,40

4303

Kostnad, Spritdrycker

-57 219,62

-57 219,62

-47 891,34

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-22 713,90

-22 713,90

-19 381,80

4305

Kostnad, lättdryck

-5 404,54

-5 404,54

-3 740,70

-1 360 572,34

-1 360 572,34

-977 231,33

Summa verksamhetskostnader
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Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

-27 565,00

-27 565,00

-53 174,00

5050

Kostnad, Lokalinventarier

-15 402,00

-15 402,00

-73 948,50

5070

Kostnad, Lokaldrift

-2 232,00

-2 232,00

-3 519,29

5401

Kostnad, Medaljer

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5480

Kostnad, Arbetskläder

5501

Kostnad, Datordrift

5600

Kostnad, Transporter

5700

Kostnad, Sektionens representation

-873,00

-873,00

0,00

6150

Kostnad, Trycksaker

-3 033,00

-3 033,00

-11 912,00

6570

Kostnad, Bankkostnader

-4 009,00

-4 009,00

-3 949,00

6571

Kostnad, Kontantfrilösning

-22 697,08

-22 697,08

-20 710,45

6950

Kostnad, Alkoholtillstånd

-38 900,00

-38 900,00

-29 600,00

6951

Kostnad, Livsmedelstillsyn

Summa övriga externa kostnader

-271,00

-271,00

0,00

-173 040,90

-173 040,90

-119 808,66

-34 829,81

-34 829,81

-32 389,35

-6 591,70

-6 591,70

-3 545,00

-21 748,26

-21 748,26

-18 377,40

-2 200,00

-2 200,00

-1 932,00

-353 392,75

-353 392,75

-372 865,65

-138 094,49

-138 094,49

-119 838,34

Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

7601

Kostnad, Arbetsglädje

-44 804,11

-44 804,11

-54 725,10

7602

Kostnad, Sektionsmöte

-11 758,83

-11 758,83

-14 965,87

7630

Kostnad, Representation

-7 867,94

-7 867,94

-10 083,90

-202 525,37

-202 525,37

-199 613,21

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

-3 287,70

-3 287,70

-14 693,94

-3 287,70

-3 287,70

-14 693,94

-1 919 778,16

-1 919 778,16

-1 564 404,13

Verksamhetens över-/underskott

213 066,37

213 066,37

78 049,99

Över-/underskott efter finansiella poster

213 066,37

213 066,37

78 049,99

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Årets över-/underskott
8990

Redovisat resultat

Summa årets över-/underskott

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

-78 049,99

0,00

0,00

-78 049,99

213 066,37

213 066,37

0,00
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Balansrapport ÅRL
Ing balans

Period

Utg balans

10 586,30

1 926,00

12 512,30

4 220,00

-714,00

3 506,00

TILLGÅNGAR
Varulager
1461

Lager Öl

1462

Lager Vin

1463

Lager Sprit

1466

Lager E-shop

1468

Lager Andra jästa alkoholdrycker

1469

Lager lättdryck

Summa varulager

29 252,79

-4 099,73

25 153,06

112 044,45

-18 590,67

93 453,78

1 312,20

1 899,90

3 212,10

2 151,70

134,50

2 286,20

159 567,44

-19 444,00

140 123,44

61 984,07

24 303,83

86 287,90

61 984,07

24 303,83

86 287,90

Kundfordringar
1510

Kundfodringar

Summa kundfordringar
Övriga fordringar
1790

Upplupna intäkter

Summa övriga fordringar

20 070,00

-20 070,00

0,00

20 070,00

-20 070,00

0,00

Kassa och Bank
1910

Handkassa

21 803,00

665,00

22 468,00

1920

Bankkonto

945 429,42

34 292,54

979 721,96

1930

Bankkonto 10 års fond

1 000,18

0,00

1 000,18

1940

Sparkonto

91 672,43

0,00

91 672,43

Summa kassa och bank

1 059 905,03

34 957,54

1 094 862,57

Summa tillgångar

1 301 526,54

19 747,37

1 321 273,91

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott
2060

Eget kapital

-507 325,04

107 325,04

-400 000,00

2070

Olycksfonden

-100 000,00

0,00

-100 000,00

2071

Dispositionsfonden

2072

Utrustningsfonden

2073

Tioårsfonden

2075

Jubileumsfonden

2099

Årets resultat

-27 867,28

-52 132,72

-80 000,00

-261 023,66

-204 225,04

-465 248,70

-7 670,68

0,00

-7 670,68

-10 000,00

-20 000,00

-30 000,00

-323 631,77

323 631,77

0,00

Summa balanserat över-/underskott

-1 237 518,43

154 599,05

-1 082 919,38

Summa eget kapital

-1 237 518,43

154 599,05

-1 082 919,38

SKULDER
Övriga skulder
2830

Vidarefakturering

-33 089,11

33 089,11

0,00

2831

Interna presenter

960,00

-960,00

0,00

2990

Upplupna kostnader

-31 879,00

6 590,84

-25 288,16

Summa övriga skulder

-64 008,11

38 719,95

-25 288,16

Summa skulder

-64 008,11

38 719,95

-25 288,16

-1 301 526,54

193 319,00

-1 108 207,54

0,00

213 066,37

213 066,37

Summa eget kapital och skulder
BERÄKNAT RESULTAT
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe ARMU01 - EnU
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

3110

Intäkt, Företagskontakter

3200

Intäkt, Arrangemang

Summa verksamhetsintäkter

25 908,00

25 908,00

0,00

166 517,00

166 517,00

93 349,00

316 263,31

316 263,31

164 800,00

508 688,31

508 688,31

258 149,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

508 688,31

508 688,31

258 304,00

-36 811,25

-36 811,25

-3 012,00

-110,00

-110,00

0,00

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

Summa övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4151

Kostnad, Ljud och ljus

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

Summa verksamhetskostnader

-20 026,76

-20 026,76

0,00

-56 948,01

-56 948,01

-3 012,00

-16 340,00

-16 340,00

-8 450,00

-162,00

-162,00

0,00

-3 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

-333,00

Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5480

Kostnad, Arbetskläder

5600

Kostnad, Transporter

6150

Kostnad, Trycksaker

-173,00

-173,00

0,00

Summa övriga externa kostnader

-19 675,00

-19 675,00

-8 783,00

Summa kostnader

-76 623,01

-76 623,01

-11 795,00

Verksamhetens över-/underskott

432 065,30

432 065,30

246 509,00

Över-/underskott efter finansiella poster

432 065,30

432 065,30

246 509,00

BERÄKNAT RESULTAT

432 065,30

432 065,30

246 509,00
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe ARMU02 Nollnings-spons
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe CM01 - Mackbar
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

558 350,00

558 350,00

556 870,00

3003

Intäkt, Läsk

84 408,00

84 408,00

46 580,00

3004

Intäkt, Godis och kakor

23 455,00

23 455,00

18 514,00

3201

Intäkt, Biljetter

0,00

0,00

300,00

Summa verksamhetsintäkter

666 213,00

666 213,00

622 264,00

Summa intäkter

666 213,00

666 213,00

622 264,00

-419 570,46

-419 570,46

-353 638,16

-60 202,45

-60 202,45

-49 399,83

3 619,12

3 619,12

2 675,26

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4004

Kostnad, Godis och kakor

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

0,00

0,00

-447,06

4202

Kostnad Vinstdelning

0,00

0,00

3 974,00

4301

Kostnad, Öl

0,00

0,00

-4 423,60

-476 153,79

-476 153,79

-401 259,39

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

6150

Kostnad, Trycksaker

6951

Kostnad, Livsmedelstillsyn

Summa övriga externa kostnader

-603,00

-603,00

-6 349,75

-107 138,00

-107 138,00

-69 402,80
-1 093,00

0,00

0,00

-2 200,00

-2 200,00

-1 932,00

-109 941,00

-109 941,00

-78 777,55

-1 890,20

-1 890,20

0,00

-1 890,20

-1 890,20

0,00

Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

-39,00

-39,00

0,00

-39,00

-39,00

0,00

-588 023,99

-588 023,99

-480 036,94

Verksamhetens över-/underskott

78 189,01

78 189,01

142 227,06

Över-/underskott efter finansiella poster

78 189,01

78 189,01

142 227,06

BERÄKNAT RESULTAT

78 189,01

78 189,01

142 227,06

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:20
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe CM02 - Mojter
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3003

Intäkt, Läsk

499,00

499,00

3004

Intäkt, Godis och kakor

166,00

166,00

1 000,50
333,50

Summa verksamhetsintäkter

665,00

665,00

1 334,00

Summa intäkter

665,00

665,00

1 334,00

-936,66

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4003

Kostnad, Läsk

-466,00

-466,00

4004

Kostnad, Godis och kakor

-272,00

-272,00

-548,06

Summa verksamhetskostnader

-738,00

-738,00

-1 484,72

Summa kostnader

-738,00

-738,00

-1 484,72

Verksamhetens över-/underskott

-73,00

-73,00

-150,72

Över-/underskott efter finansiella poster

-73,00

-73,00

-150,72

BERÄKNAT RESULTAT

-73,00

-73,00

-150,72

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:20
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe DISP Dispositionsfonden
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-494,05

0,00

0,00

-494,05

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

-0,00

-0,00

-24 214,48

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-0,00

-0,00

-1 652,19

6150

Kostnad, Trycksaker

0,00

0,00

-155,00

0,00

0,00

-26 021,67

Summa övriga externa kostnader
Övriga kostnader

0,00

0,00

-5 617,00

Summa övriga kostnader

7990

Kostnad, Övriga kostnader

0,00

0,00

-5 617,00

Summa kostnader

0,00

0,00

-32 132,72

Verksamhetens över-/underskott

-0,00

-0,00

-32 132,72

Över-/underskott efter finansiella poster

-0,00

-0,00

-32 132,72

0,00

0,00

-32 132,72

BERÄKNAT RESULTAT

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:20
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe FVU01 - Expedition
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3010

Intäkt, E-shop

3150

Intäkt, Lokalutlåning

3151

Intäkt, Ljud och ljus

3152

Intäkt, Uthyrning utrustning

Summa verksamhetsintäkter

87 057,50

87 057,50

92 335,00

300,00

300,00

500,00

1 060,00

1 060,00

0,00

400,00

400,00

0,00

88 817,50

88 817,50

92 835,00

514,39

514,39

550,00

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

3991

Intäkt, Pant

0,00

0,00

1 120,00

Summa övriga intäkter

514,39

514,39

1 670,00

89 331,89

89 331,89

94 505,00

-95 621,47

-95 621,47

-99 269,48

-95 621,47

-95 621,47

-99 269,48

0,00

Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4010

Kostnad, E-shop

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

-475,00

-475,00

5070

Kostnad, Lokaldrift

-1 582,00

-1 582,00

0,00

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-7 088,80

-7 088,80

-5 909,20

6150

Kostnad, Trycksaker

0,00

0,00

-532,00

6570

Kostnad, Bankkostnader

-4 009,00

-4 009,00

-219,00

6571

Kostnad, Kontantfrilösning

-22 637,31

-22 637,31

-20 421,69

-35 792,11

-35 792,11

-27 081,89

-1 153,70

-1 153,70

0,00

-1 153,70

-1 153,70

0,00

Summa kostnader

-132 567,28

-132 567,28

-126 351,37

Verksamhetens över-/underskott

-43 235,39

-43 235,39

-31 846,37

Över-/underskott efter finansiella poster

-43 235,39

-43 235,39

-31 846,37

BERÄKNAT RESULTAT

-43 235,39

-43 235,39

-31 846,37

Summa övriga externa kostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:20
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe FVU02 - Edekvata
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
4 900,00

4 900,00

1 000,00

Summa verksamhetsintäkter

3150

Intäkt, Lokalutlåning

4 900,00

4 900,00

1 000,00

Summa intäkter

4 900,00

4 900,00

1 000,00

-745,00

-745,00

0,00

-745,00

-745,00

0,00

-11 865,70

-11 865,70

-1 382,00

-650,00

-650,00

-2 232,89

-9 399,73

-9 399,73

-9 477,40

-240,00

-240,00

0,00

0,00

0,00

-188,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4151

Kostnad, Ljud och ljus

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5070

Kostnad, Lokaldrift

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5600

Kostnad, Transporter

6150

Kostnad, Trycksaker

6571

Kostnad, Kontantfrilösning

0,00

0,00

-150,00

Summa övriga externa kostnader

-22 155,43

-22 155,43

-13 430,29

Summa kostnader

-22 900,43

-22 900,43

-13 430,29

Verksamhetens över-/underskott

-18 000,43

-18 000,43

-12 430,29

Över-/underskott efter finansiella poster

-18 000,43

-18 000,43

-12 430,29

BERÄKNAT RESULTAT

-18 000,43

-18 000,43

-12 430,29

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe INFU01 - InfU
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3151

Intäkt, Ljud och ljus

0,00

0,00

3 300,00

3202

Intäkt, Vinstdelning

0,00

0,00

304,46

Summa verksamhetsintäkter

0,00

0,00

3 604,46

Summa intäkter

0,00

0,00

3 604,46

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

0,00

0,00

-510,00

4301

Kostnad, Öl

0,00

0,00

-285,00

0,00

0,00

-795,00

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-8 982,80

-8 982,80

0,00

5501

Kostnad, Datordrift

-6 591,70

-6 591,70

-3 545,00

6150

Kostnad, Trycksaker

-2 384,00

-2 384,00

-5 721,00

Summa övriga externa kostnader

-17 958,50

-17 958,50

-9 266,00

Summa kostnader

-17 958,50

-17 958,50

-10 061,00

Verksamhetens över-/underskott

-17 958,50

-17 958,50

-6 456,54

Över-/underskott efter finansiella poster

-17 958,50

-17 958,50

-6 456,54

BERÄKNAT RESULTAT

-17 958,50

-17 958,50

-6 456,54

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe INFU02 - Elektra
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(2)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe KM01 - Pub/Gille
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

3003

Intäkt, Läsk

76 042,00

76 042,00

71 480,00

0,00

0,00

3010

1 100,00

Intäkt, E-shop

3 570,00

3 570,00

795,00

3201

Intäkt, Biljetter

12 500,00

12 500,00

21 260,00

3301

Intäkt, Öl

90 360,00

90 360,00

92 340,00

3302

Intäkt, Vin

980,00

980,00

5 865,00

3303

Intäkt, spritdrycker

49 880,00

49 880,00

63 545,00

3304

Intäkt, Andra jästa alkoholdrycker

21 125,00

21 125,00

15 615,00

3305

Intäkt, lättdryck

Summa verksamhetsintäkter

3 180,00

3 180,00

2 180,00

257 637,00

257 637,00

274 180,00

38,61

38,61

0,00

38,61

38,61

0,00

257 675,61

257 675,61

274 180,00

-68 337,38

-68 337,38

-74 938,15

-385,00

-385,00

0,00

-3 560,00

-3 560,00

0,00

0,00

0,00

-49,00
0,00

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

Summa övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4010

Kostnad, E-shop

4012

Kostnad, Spel

4151

Kostnad, Ljud och ljus

-240,00

-240,00

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

-234,00

-234,00

0,00

4202

Kostnad Vinstdelning

0,00

0,00

-2 371,60

4301

Kostnad, Öl

-67 820,00

-67 820,00

-73 312,76

4302

Kostnad, Vin

-1 714,00

-1 714,00

-4 045,90

4303

Kostnad, Spritdrycker

-28 661,38

-28 661,38

-30 628,60

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-15 321,80

-15 321,80

-14 336,90

4305

Kostnad, lättdryck

-1 598,84

-1 598,84

-466,10

-187 872,40

-187 872,40

-200 149,01

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5480

Kostnad, Arbetskläder

5600

Kostnad, Transporter

6150

Kostnad, Trycksaker

6571

Kostnad, Kontantfrilösning

6950

Kostnad, Alkoholtillstånd

Summa övriga externa kostnader

0,00

0,00

-1 360,60

-2 769,48

-2 769,48

-5 441,00

0,00

0,00

-1 085,00

-1 687,50

-1 687,50

-1 832,00

-214,00

-214,00

-881,00

-59,77

-59,77

-138,76

-26 300,00

-26 300,00

-21 600,00

-31 030,75

-31 030,75

-32 338,36

0,00

0,00

-830,90

0,00

0,00

-830,90

Personalkostnader
7601

Kostnad, Arbetsglädje

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader

0,00

0,00

-2 275,00

0,00

0,00

-2 275,00

Sida 2(2)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe KM01 - Pub/Gille
Period

Summa kostnader

Ackumulerat

Period fg år

-218 903,15

-218 903,15

-235 593,27

Verksamhetens över-/underskott

38 772,46

38 772,46

38 586,73

Över-/underskott efter finansiella poster

38 772,46

38 772,46

38 586,73

BERÄKNAT RESULTAT

38 772,46

38 772,46

38 586,73

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe NOJU01 - NöjU
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3200

Intäkt, Arrangemang

21 255,00

21 255,00

2 475,00

3201

Intäkt, Biljetter

12 100,00

12 100,00

15 470,00

3202

Intäkt, Vinstdelning

0,00

0,00

15 000,00

Summa verksamhetsintäkter

33 355,00

33 355,00

32 945,00

Summa intäkter

33 355,00

33 355,00

32 945,00

-883,79

-883,79

-139,80

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4004

Kostnad, Godis och kakor

4010

Kostnad, E-shop

4012

Kostnad, Spel

4013

Kostnad, Idrott

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

Summa verksamhetskostnader

-21,90

-21,90

-56,73

-857,90

-857,90

-482,70

0,00

0,00

-1 448,00

-120,00

-120,00

-909,00

-2 035,00

-2 035,00

0,00

-25 580,31

-25 580,31

-19 899,54

-29 498,90

-29 498,90

-22 935,77

-764,00

-764,00

-80,00
-9 260,00

Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5600

Kostnad, Transporter

6150

Kostnad, Trycksaker

Summa övriga externa kostnader

0,00

0,00

-17,00

-17,00

-275,00

-781,00

-781,00

-9 615,00

0,00

0,00

-796,00

0,00

0,00

-796,00

Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

0,00

0,00

-72,00

0,00

0,00

-72,00

-30 279,90

-30 279,90

-33 418,77

Verksamhetens över-/underskott

3 075,10

3 075,10

-473,77

Över-/underskott efter finansiella poster

3 075,10

3 075,10

-473,77

BERÄKNAT RESULTAT

3 075,10

3 075,10

-473,77

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe NOJU02 Programverksamhet
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

3201

Intäkt, Biljetter

0,00

0,00

45,00

30 450,00

30 450,00

560,00

Summa verksamhetsintäkter

30 450,00

30 450,00

605,00

Summa intäkter

30 450,00

30 450,00

605,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

-388,16

-388,16

-257,90

4004

Kostnad, Godis och kakor

-674,10

-674,10

-558,30

4012

Kostnad, Spel

0,00

0,00

-253,40

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

-18 000,00

-18 000,00

-610,80

4201

Kostnad, Biljetter

Summa verksamhetskostnader

-30 450,00

-30 450,00

0,00

-49 512,26

-49 512,26

-1 680,40

Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-4 131,40

-4 131,40

-426,00

-4 131,40

-4 131,40

-426,00

0,00

0,00

-3 500,00

0,00

0,00

-3 500,00

-53 643,66

-53 643,66

-5 606,40

Verksamhetens över-/underskott

-23 193,66

-23 193,66

-5 001,40

Över-/underskott efter finansiella poster

-23 193,66

-23 193,66

-5 001,40

BERÄKNAT RESULTAT

-23 193,66

-23 193,66

-5 001,40

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

Summa personalkostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe NOJU03 - Idrott
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4013

Kostnad, Idrott

Summa verksamhetskostnader

-3 089,00

-3 089,00

-5 495,70

-3 089,00

-3 089,00

-5 495,70

-1 575,00

-1 575,00

0,00

Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-59,80

-59,80

0,00

Summa övriga externa kostnader

-1 634,80

-1 634,80

0,00

Summa kostnader

-4 723,80

-4 723,80

-5 495,70

Verksamhetens över-/underskott

-4 723,80

-4 723,80

-5 495,70

Över-/underskott efter finansiella poster

-4 723,80

-4 723,80

-5 495,70

BERÄKNAT RESULTAT

-4 723,80

-4 723,80

-5 495,70

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe OLYCK Olycksfonden
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:21
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe PHOS01 - Phöset
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

3010

Intäkt, E-shop

0,00

0,00

1 370,00

3 267,00

3 267,00

3200

0,00

Intäkt, Arrangemang

31 327,00

31 327,00

0,00

3201

Intäkt, Biljetter

15 600,00

15 600,00

1 600,00

3202

Intäkt, Vinstdelning

1 000,00

1 000,00

0,00

Summa verksamhetsintäkter

51 194,00

51 194,00

2 970,00

Summa intäkter

51 194,00

51 194,00

2 970,00

-19 007,71

-19 007,71

-20 379,89

-78,90

-78,90

-194,90

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4004

Kostnad, Godis och kakor

4010

Kostnad, E-shop

4013

Kostnad, Idrott

4151

Kostnad, Ljud och ljus

-398,00

-398,00

0,00

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

-28 715,00

-28 715,00

356,00

4201

Kostnad, Biljetter

-39 770,00

-39 770,00

0,00

4301

Kostnad, Öl

0,00

0,00

-238,10

4303

Kostnad, Spritdrycker

-1 014,00

-1 014,00

-966,00

-97 490,08

-97 490,08

-24 346,59

Summa verksamhetskostnader

-38,27

-38,27

-114,70

-8 468,20

-8 468,20

-1 234,00

0,00

0,00

-1 575,00

Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

-2 950,00

-2 950,00

-1 500,00

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-7 538,63

-7 538,63

-6 891,76

5480

Kostnad, Arbetskläder

-13 101,93

-13 101,93

-20 662,35

5600

Kostnad, Transporter

-12 284,00

-12 284,00

-1 665,00

6150

Kostnad, Trycksaker

-29,00

-29,00

0,00

-35 903,56

-35 903,56

-30 719,11

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

0,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

-570,94

0,00

0,00

-570,94

Summa kostnader

-133 393,64

-133 393,64

-57 636,64

Verksamhetens över-/underskott

-82 199,64

-82 199,64

-54 666,64

Över-/underskott efter finansiella poster

-82 199,64

-82 199,64

-54 666,64

BERÄKNAT RESULTAT

-82 199,64

-82 199,64

-54 666,64

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader
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E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe PHOS02 Phadderiet
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(2)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:22
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK01 - Sektionen
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3100

Intäkt, Sektionsbidrag

37 530,00

37 530,00

20 070,00

3200

Intäkt, Arrangemang

15 600,00

15 600,00

0,00

3202

Intäkt, Vinstdelning

Summa verksamhetsintäkter

0,00

0,00

3 030,93

53 130,00

53 130,00

23 100,93

0,00

0,00

2 505,00

0,00

0,00

2 505,00

Försäljningsintäkter
3790

Övriga Intäktskorigeringar

Summa försäljningsintäkter
Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

31 914,74

31 914,74

0,00

3991

Intäkt, Pant

11 973,60

11 973,60

10 384,70

Summa övriga intäkter

43 888,34

43 888,34

10 384,70

Summa intäkter

97 018,34

97 018,34

35 990,63

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

-866,12

-866,12

-3 205,34

4004

Kostnad, Godis och kakor

-902,05

-902,05

0,00

4201

Kostnad, Biljetter

-800,00

-800,00

0,00

4301

Kostnad, Öl

-127,80

-127,80

0,00

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-109,20

-109,20

0,00

4305

Kostnad, lättdryck

Summa verksamhetskostnader

-40,00

-40,00

-536,20

-2 845,17

-2 845,17

-3 741,54

0,00

0,00

-49,00

Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5401

Kostnad, Medaljer

-271,00

-271,00

0,00

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-3 226,80

-3 226,80

-505,46

5480

Kostnad, Arbetskläder

-3 000,00

-3 000,00

0,00

5600

Kostnad, Transporter

0,00

0,00

-180,00

5700

Kostnad, Sektionens representation

-873,00

-873,00

0,00

6150

Kostnad, Trycksaker

Summa övriga externa kostnader

-216,00

-216,00

-389,00

-7 586,80

-7 586,80

-1 123,46

Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

-136 204,29

-136 204,29

-112 184,54

7601

Kostnad, Arbetsglädje

-44 804,11

-44 804,11

-40 304,20

7602

Kostnad, Sektionsmöte

-11 758,83

-11 758,83

-14 965,87

7630

Kostnad, Representation

-2 885,94

-2 885,94

-6 168,01

-195 653,17

-195 653,17

-173 622,62

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Verksamhetens över-/underskott

-1 260,00

-1 260,00

-4 859,00

-1 260,00

-1 260,00

-4 859,00

-207 345,14

-207 345,14

-183 346,62

-110 326,80

-110 326,80

-147 355,99
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E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK01 - Sektionen
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

Över-/underskott efter finansiella poster

-110 326,80

-110 326,80

-147 355,99

BERÄKNAT RESULTAT

-110 326,80

-110 326,80

-147 355,99
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E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK02 - Revisorer
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
-500,00

-500,00

0,00

Summa verksamhetskostnader

4001

Kostnad, Mat

-500,00

-500,00

0,00

Summa kostnader

-500,00

-500,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

-500,00

-500,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

-500,00

-500,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

-500,00

-500,00

0,00
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK03 Valberedning
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

-1 015,11

-1 015,11

-185,03

-1 015,11

-1 015,11

-185,03

-321,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5600

Kostnad, Transporter

0,00

0,00

6150

Kostnad, Trycksaker

0,00

0,00

-36,00

0,00

0,00

-357,00

-1 015,11

-1 015,11

-542,03

Verksamhetens över-/underskott

-1 015,11

-1 015,11

-542,03

Över-/underskott efter finansiella poster

-1 015,11

-1 015,11

-542,03

BERÄKNAT RESULTAT

-1 015,11

-1 015,11

-542,03

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK04 - HeHE
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK05 - Skiphte
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3301

Intäkt, Öl

3302

Intäkt, Vin

3 185,00

3 185,00

0,00

300,00

300,00

3303

0,00

Intäkt, spritdrycker

5 280,00

5 280,00

0,00

3304

Intäkt, Andra jästa alkoholdrycker

1 125,00

1 125,00

0,00

3305

Intäkt, lättdryck

195,00

195,00

0,00

Summa verksamhetsintäkter

10 085,00

10 085,00

0,00

Summa intäkter

10 085,00

10 085,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

-5 768,37

-5 768,37

-4 695,44

4003

Kostnad, Läsk

-1 132,65

-1 132,65

0,00

4301

Kostnad, Öl

-2 097,90

-2 097,90

0,00

4302

Kostnad, Vin

-916,00

-916,00

0,00

4303

Kostnad, Spritdrycker

-2 133,92

-2 133,92

0,00

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-786,60

-786,60

0,00

4305

Kostnad, lättdryck

-11,50

-11,50

0,00

-12 846,94

-12 846,94

-4 695,44

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

-1 700,00

-1 700,00

-1 700,00

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-2 563,55

-2 563,55

-1 506,20

6950

Kostnad, Alkoholtillstånd

-1 400,00

-1 400,00

0,00

-5 663,55

-5 663,55

-3 206,20

Summa kostnader

-18 510,49

-18 510,49

-7 901,64

Verksamhetens över-/underskott

-8 425,49

-8 425,49

-7 901,64

Över-/underskott efter finansiella poster

-8 425,49

-8 425,49

-7 901,64

BERÄKNAT RESULTAT

-8 425,49

-8 425,49

-7 901,64

Summa övriga externa kostnader
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK06 - E-dagen
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
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E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:23
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEX01 - E6 Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

1 633,38

1 633,38

3010

Intäkt, E-shop

3 750,00

3 750,00

0,00

3200

Intäkt, Arrangemang

0,00

0,00

10 063,71

3201

Intäkt, Biljetter

200 320,00

200 320,00

140 430,00

3202

Intäkt, Vinstdelning

0,00

0,00

19 712,52

3301

Intäkt, Öl

28 045,00

28 045,00

19 770,00

3302

Intäkt, Vin

44 400,00

44 400,00

27 195,00

3303

Intäkt, spritdrycker

84 830,00

84 830,00

51 800,00

3304

Intäkt, Andra jästa alkoholdrycker

8 725,00

8 725,00

8 695,00

3305

Intäkt, lättdryck

1 225,00

1 225,00

180,00

372 928,38

372 928,38

278 341,23

Summa verksamhetsintäkter

495,00

Försäljningsintäkter
3790

Övriga Intäktskorigeringar

Summa försäljningsintäkter

340,00

340,00

0,00

340,00

340,00

0,00

0,00

0,00

120,80

0,00

0,00

120,80

373 268,38

373 268,38

278 462,03

-116 603,06

-116 603,06

-85 746,39

0,00

0,00

-816,16

-3 811,00

-3 811,00

0,00

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

Summa övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4010

Kostnad, E-shop

4151

Kostnad, Ljud och ljus

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

4201

Kostnad, Biljetter

4202

Kostnad Vinstdelning

4301

Kostnad, Öl

4302
4303
4304
4305

-3 110,00

-3 110,00

0,00

-103 904,98

-103 904,98

-13 831,00

0,00

0,00

-2 520,00

-21 252,78

-21 252,78

0,00

-17 365,90

-17 365,90

-12 477,60

Kostnad, Vin

-34 136,00

-34 136,00

-21 075,50

Kostnad, Spritdrycker

-25 410,32

-25 410,32

-16 046,74

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-6 496,30

-6 496,30

-5 044,90

Kostnad, lättdryck

-3 754,20

-3 754,20

-2 738,40

-335 844,54

-335 844,54

-160 296,69

0,00

0,00

-40 264,00

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5600

Kostnad, Transporter

6150

Kostnad, Trycksaker

6950

Kostnad, Alkoholtillstånd

Summa övriga externa kostnader

-2 458,30

-2 458,30

0,00

-18 682,61

-18 682,61

-13 972,37

-4 627,57

-4 627,57

-1 856,00

0,00

0,00

-481,00

-11 200,00

-11 200,00

-8 000,00

-36 968,48

-36 968,48

-64 573,37

Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader

0,00

0,00

-1 300,00

0,00

0,00

-1 300,00
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEX01 - E6 Allmänt
Period

Summa kostnader

Ackumulerat

Period fg år

-372 813,02

-372 813,02

-226 170,06

Verksamhetens över-/underskott

455,36

455,36

52 291,97

Över-/underskott efter finansiella poster

455,36

455,36

52 291,97

BERÄKNAT RESULTAT

455,36

455,36

52 291,97
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEX02 - Utedischo
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SRE01 - SRE Allmänt

Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3101

Intäkt, CEQ

3200

Intäkt, Arrangemang

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

5 440,00

Summa verksamhetsintäkter

10 000,00

10 000,00

15 440,00

Summa intäkter

10 000,00

10 000,00

15 440,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

-2 735,06

-2 735,06

-9 876,02

4009

Kostnad, Matbiljetter

-1 400,00

-1 400,00

0,00

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

Summa verksamhetskostnader

0,00

0,00

-849,00

-4 135,06

-4 135,06

-10 725,02

-426,00

-426,00

-530,00

Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

6150

Kostnad, Trycksaker

Summa övriga externa kostnader

0,00

0,00

-195,00

-426,00

-426,00

-725,00

Personalkostnader
7630

Kostnad, Representation

0,00

0,00

-343,89

0,00

0,00

-343,89

Summa kostnader

-4 561,06

-4 561,06

-11 793,91

Verksamhetens över-/underskott

5 438,94

5 438,94

3 646,09

Över-/underskott efter finansiella poster

5 438,94

5 438,94

3 646,09

BERÄKNAT RESULTAT

5 438,94

5 438,94

3 646,09

Summa personalkostnader
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SRE02 - SETI
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:23
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe STY01 - Styrelsen
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

-5 588,01

-5 588,01

-7 759,75

-128,60

-128,60

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

-5 716,61

-5 716,61

-10 759,75

-5 000,00

-5 000,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5480

Kostnad, Arbetskläder

5600

Kostnad, Transporter

6150

Kostnad, Trycksaker

Summa övriga externa kostnader

-107,30

-107,30

0,00

-15 727,88

-15 727,88

-10 642,00

-2 909,19

-2 909,19

-2 545,28

0,00

0,00

-165,00

-23 744,37

-23 744,37

-13 352,28

0,00

0,00

-53,80

Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

7630

Kostnad, Representation

-4 982,00

-4 982,00

-3 572,00

-4 982,00

-4 982,00

-3 625,80

-835,00

-835,00

0,00

-835,00

-835,00

0,00

-35 277,98

-35 277,98

-27 737,83

Verksamhetens över-/underskott

-35 277,98

-35 277,98

-27 737,83

Över-/underskott efter finansiella poster

-35 277,98

-35 277,98

-27 737,83

BERÄKNAT RESULTAT

-35 277,98

-35 277,98

-27 737,83

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:24
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe UTRUST Utrustningsfonden
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

0,00

0,00

-4 380,64

4151

Kostnad, Ljud och ljus

0,00

0,00

-11 450,11

4303

Kostnad, Spritdrycker

0,00

0,00

-250,00

0,00

0,00

-16 080,75

-0,00

-0,00

-40 592,67

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5070

Kostnad, Lokaldrift

0,00

0,00

-1 286,40

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

0,00

0,00

-1 192,38

5600

Kostnad, Transporter

0,00

0,00

-385,12

6150

Kostnad, Trycksaker

0,00

0,00

-1 801,00

0,00

0,00

-45 257,57

0,00

0,00

-264,00

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

7601

Kostnad, Arbetsglädje

0,00

0,00

-13 590,00

Summa personalkostnader

0,00

0,00

-13 854,00

Summa kostnader

0,00

0,00

-75 192,32

Verksamhetens över-/underskott

-0,00

-0,00

-75 192,32

Över-/underskott efter finansiella poster

-0,00

-0,00

-75 192,32

0,00

0,00

-75 192,32

BERÄKNAT RESULTAT

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-06 13:24
Senaste vernr B 1158

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3004

Intäkt, Godis och kakor

0,00

0,00

780,00

3100

Intäkt, Sektionsbidrag

0,00

0,00

20 070,00

Summa verksamhetsintäkter

0,00

0,00

20 850,00

Summa intäkter

0,00

0,00

20 850,00

-9 243,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

0,00

0,00

4003

Kostnad, Läsk

0,00

0,00

-582,00

0,00

0,00

-9 825,00

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

0,00

0,00

-1 260,00

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

0,00

0,00

-2 821,90

6570

Kostnad, Bankkostnader

0,00

0,00

-3 730,00

0,00

0,00

-7 811,90

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader

0,00

0,00

-1 040,00

Summa personalkostnader

7600

Kostnad, Funktionärsvård

0,00

0,00

-1 040,00

Summa kostnader

0,00

0,00

-18 676,90

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

2 173,10

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

2 173,10

Årets över-/underskott
0,00

0,00

-78 049,99

Summa årets över-/underskott

8990

Redovisat resultat

0,00

0,00

-78 049,99

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

-75 876,89

E-sektionen inom TLTH

Handlingar VTM/20
2020-05-06

Bilaga 2 - Ekonomiskt läge

Sida 147 av 179
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E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:24
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

186 765,00

186 765,00

200 588,00

3003

Intäkt, Läsk

14 620,00

14 620,00

16 304,00

3004

Intäkt, Godis och kakor

10 390,00

10 390,00

6 796,00

3010

Intäkt, E-shop

3110

Intäkt, Företagskontakter

3150

Intäkt, Lokalutlåning

3151

Intäkt, Ljud och ljus

3200

Intäkt, Arrangemang

3201

Intäkt, Biljetter

3301

Intäkt, Öl

3302

Intäkt, Vin

3303

Intäkt, spritdrycker

3304

Intäkt, Andra jästa alkoholdrycker

3305

Intäkt, lättdryck

Summa verksamhetsintäkter

260,00

260,00

2 260,00

2 500,00

2 500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

1 225,00

3 450,00

3 450,00

6 050,00

21 400,00

21 400,00

25 830,00

1 290,00

1 290,00

300,00

12 945,00

12 945,00

18 475,00

7 240,00

7 240,00

6 315,00

485,00

485,00

455,00

261 845,00

261 845,00

285 258,00

0,00

0,00

553,00

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

3991

Intäkt, Pant

2 541,80

2 541,80

2 989,00

Summa övriga intäkter

2 541,80

2 541,80

3 542,00

264 386,80

264 386,80

288 800,00

-179 404,51

-179 404,51

-151 650,08

Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

-4 607,00

-4 607,00

-18 168,25

4004

Kostnad, Godis och kakor

-3 874,00

-3 874,00

-5 332,80

4010

Kostnad, E-shop

-216,00

-216,00

-1 592,60

4013

Kostnad, Idrott

-2 975,00

-2 975,00

-2 890,00

4151

Kostnad, Ljud och ljus

0,00

0,00

-1 149,66

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

-13 302,91

-13 302,91

-6 780,00

4301

Kostnad, Öl

-17 025,50

-17 025,50

-19 055,80

4302

Kostnad, Vin

-62,00

-62,00

-916,00

4303

Kostnad, Spritdrycker

-8 482,31

-8 482,31

-9 354,06

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-5 395,40

-5 395,40

-4 543,20

4305

Kostnad, lättdryck

Summa verksamhetskostnader

-492,70

-492,70

-224,00

-235 837,33

-235 837,33

-221 656,45

-150 540,00

-150 540,00

-8 840,00

-3 987,60

-3 987,60

-8 019,00

Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5050

Kostnad, Lokalinventarier

5070

Kostnad, Lokaldrift

-988,00

-988,00

0,00

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-40 104,20

-40 104,20

-48 467,76

5480

Kostnad, Arbetskläder

-26 292,70

-26 292,70

-9 761,00

5501

Kostnad, Datordrift

-2 340,52

-2 340,52

-2 924,30

5600

Kostnad, Transporter

-1 776,00

-1 776,00

-2 377,69

6570

Kostnad, Bankkostnader

6571

Kostnad, Kontantfrilösning

6950

Kostnad, Alkoholtillstånd

0,00

0,00

-4 009,00

-3 867,39

-3 867,39

-4 198,91

0,00

0,00

-9 200,00

Sida 2(2)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:24
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Period

Summa övriga externa kostnader

Ackumulerat

Period fg år

-229 896,41

-229 896,41

-97 797,66

-17 798,17

-17 798,17

-15 523,26

1 940,00

1 940,00

0,00

Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

7601

Kostnad, Arbetsglädje

7630

Kostnad, Representation

-2 868,00

-2 868,00

-815,74

-18 726,17

-18 726,17

-16 339,00

469,00

469,00

-1 928,70

469,00

469,00

-1 928,70

-483 990,91

-483 990,91

-337 721,81

Verksamhetens över-/underskott

-219 604,11

-219 604,11

-48 921,81

Över-/underskott efter finansiella poster

-219 604,11

-219 604,11

-48 921,81

BERÄKNAT RESULTAT

-219 604,11

-219 604,11

-48 921,81

Summa personalkostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-21 17:21
Senaste vernr B 231

Balansrapport ÅRL
Ing balans

Period

Utg balans

12 512,30

6 956,60

19 468,90

3 506,00

172,00

3 678,00

TILLGÅNGAR
Varulager
1461

Lager Öl

1462

Lager Vin

1463

Lager Sprit

25 153,06

-2 991,31

22 161,75

1466

Lager E-shop

93 453,78

-216,00

93 237,78

1468

Lager Andra jästa alkoholdrycker

3 212,10

753,00

3 965,10

1469

Lager lättdryck

Summa varulager

2 286,20

-118,70

2 167,50

140 123,44

4 555,59

144 679,03

86 287,90

-84 447,90

1 840,00

86 287,90

-84 447,90

1 840,00

Kundfordringar
1510

Kundfodringar

Summa kundfordringar
Kassa och Bank
1910

Handkassa

22 468,00

0,00

22 468,00

1920

Bankkonto

979 721,96

-18 552,64

961 169,32

1930

Bankkonto 10 års fond

1 000,18

0,00

1 000,18

1940

Sparkonto

1981

Inkommande Kontantfria Inbetalningar

91 672,43

0,00

91 672,43

0,00

-141 830,94

-141 830,94

Summa kassa och bank

1 094 862,57

-160 383,58

934 478,99

Summa tillgångar

1 321 273,91

-240 275,89

1 080 998,02

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott
2060

Eget kapital

-400 000,00

0,00

-400 000,00

2070

Olycksfonden

-100 000,00

0,00

-100 000,00

2071

Dispositionsfonden

2072

Utrustningsfonden

2073

Tioårsfonden

2075

Jubileumsfonden

-80 000,00

0,00

-80 000,00

-465 248,70

0,00

-465 248,70

-7 670,68

0,00

-7 670,68

-30 000,00

0,00

-30 000,00

Summa balanserat över-/underskott

-1 082 919,38

0,00

-1 082 919,38

Summa eget kapital

-1 082 919,38

0,00

-1 082 919,38

0,00

3 584,00

3 584,00

SKULDER
Övriga skulder
2830

Vidarefakturering

2990

Upplupna kostnader

-25 288,16

11 667,16

-13 621,00

Summa övriga skulder

-25 288,16

15 251,16

-10 037,00

Summa skulder

-25 288,16

15 251,16

-10 037,00

-1 108 207,54

15 251,16

-1 092 956,38

213 066,37

-225 024,73

-11 958,36

Summa eget kapital och skulder
BERÄKNAT RESULTAT
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845001-2284
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe ARMU01 - EnU
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
2 500,00

2 500,00

0,00

Summa verksamhetsintäkter

3110

Intäkt, Företagskontakter

2 500,00

2 500,00

0,00

Summa intäkter

2 500,00

2 500,00

0,00

KOSTNADER
Övriga externa kostnader
0,00

0,00

-2 140,00

Summa övriga externa kostnader

5010

Kostnad, Lokalhyra

0,00

0,00

-2 140,00

Summa kostnader

0,00

0,00

-2 140,00

Verksamhetens över-/underskott

2 500,00

2 500,00

-2 140,00

Över-/underskott efter finansiella poster

2 500,00

2 500,00

-2 140,00

BERÄKNAT RESULTAT

2 500,00

2 500,00

-2 140,00
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe ARMU02 Nollnings-spons
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:25
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe CM01 - Mackbar
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

172 060,00

172 060,00

185 293,00

3003

Intäkt, Läsk

14 620,00

14 620,00

15 805,00

3004

Intäkt, Godis och kakor

10 390,00

10 390,00

6 630,00

Summa verksamhetsintäkter

197 070,00

197 070,00

207 728,00

Summa intäkter

197 070,00

197 070,00

207 728,00

-148 713,67

-148 713,67

-127 443,17

-4 607,00

-4 607,00

-16 441,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

4004

Kostnad, Godis och kakor

Summa verksamhetskostnader

-3 874,00

-3 874,00

-4 843,00

-157 194,67

-157 194,67

-148 727,17

-520,00

-520,00

-188,00

Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-29 993,20

-29 993,20

-28 589,00

-30 513,20

-30 513,20

-28 777,00

-187 707,87

-187 707,87

-177 504,17

Verksamhetens över-/underskott

9 362,13

9 362,13

30 223,83

Över-/underskott efter finansiella poster

9 362,13

9 362,13

30 223,83

BERÄKNAT RESULTAT

9 362,13

9 362,13

30 223,83

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe CM02 - Mojter
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3003

Intäkt, Läsk

0,00

0,00

3004

Intäkt, Godis och kakor

0,00

0,00

499,00
166,00

Summa verksamhetsintäkter

0,00

0,00

665,00

Summa intäkter

0,00

0,00

665,00

-466,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4003

Kostnad, Läsk

0,00

0,00

4004

Kostnad, Godis och kakor

0,00

0,00

-272,00

Summa verksamhetskostnader

0,00

0,00

-738,00

Summa kostnader

0,00

0,00

-738,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

-73,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

-73,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

-73,00
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe DISP Dispositionsfonden
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-183,50

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4151

Kostnad, Ljud och ljus

Summa verksamhetskostnader

0,00

0,00

-1 149,66

0,00

0,00

-1 333,16

-149 040,00

-149 040,00

0,00

-2 871,00

-2 871,00

0,00

Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5501

Kostnad, Datordrift

0,00

0,00

-4 546,80

-1 339,92

-1 339,92

0,00

Summa övriga externa kostnader

-153 250,92

-153 250,92

-4 546,80

Summa kostnader

-153 250,92

-153 250,92

-5 879,96

Verksamhetens över-/underskott

-153 250,92

-153 250,92

-5 879,96

Över-/underskott efter finansiella poster

-153 250,92

-153 250,92

-5 879,96

BERÄKNAT RESULTAT

-153 250,92

-153 250,92

-5 879,96
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Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:26
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe FVU01 - Expedition
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3010

Intäkt, E-shop

3151

Intäkt, Ljud och ljus

Summa verksamhetsintäkter

165,00

165,00

0,00

0,00

1 535,00
160,00

165,00

165,00

1 695,00

0,00

0,00

514,39

0,00

0,00

514,39

165,00

165,00

2 209,39

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

Summa övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4010

Kostnad, E-shop

Summa verksamhetskostnader

-121,00

-121,00

-877,60

-121,00

-121,00

-877,60

-65,00

-65,00

0,00

-4 957,00

-4 957,00

-3 269,00

0,00

0,00

-4 009,00

Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

6570

Kostnad, Bankkostnader

6571

Kostnad, Kontantfrilösning

-3 867,39

-3 867,39

-4 198,91

-8 889,39

-8 889,39

-11 476,91

0,00

0,00

-1 093,70

0,00

0,00

-1 093,70

-9 010,39

-9 010,39

-13 448,21

Verksamhetens över-/underskott

-8 845,39

-8 845,39

-11 238,82

Över-/underskott efter finansiella poster

-8 845,39

-8 845,39

-11 238,82

BERÄKNAT RESULTAT

-8 845,39

-8 845,39

-11 238,82

Summa övriga externa kostnader
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:26
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe FVU02 - Edekvata
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
500,00

500,00

500,00

Summa verksamhetsintäkter

3150

Intäkt, Lokalutlåning

500,00

500,00

500,00

Summa intäkter

500,00

500,00

500,00

-1 922,50

KOSTNADER
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

-414,00

-414,00

5070

Kostnad, Lokaldrift

-988,00

-988,00

0,00

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

0,00

0,00

-4 345,08

5600

Kostnad, Transporter

-111,00

-111,00

0,00

Summa övriga externa kostnader

-1 513,00

-1 513,00

-6 267,58

Summa kostnader

-1 513,00

-1 513,00

-6 267,58

Verksamhetens över-/underskott

-1 013,00

-1 013,00

-5 767,58

Över-/underskott efter finansiella poster

-1 013,00

-1 013,00

-5 767,58

BERÄKNAT RESULTAT

-1 013,00

-1 013,00

-5 767,58

Sida 1(1)
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Utskrivet 2020-04-25 20:27
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe INFU01 - InfU
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
75,00

75,00

0,00

Summa verksamhetsintäkter

3010

Intäkt, E-shop

75,00

75,00

0,00

Summa intäkter

75,00

75,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4010

Kostnad, E-shop

Summa verksamhetskostnader

-75,00

-75,00

0,00

-75,00

-75,00

0,00

Övriga externa kostnader
-1 000,60

-1 000,60

-2 924,30

Summa övriga externa kostnader

5501

Kostnad, Datordrift

-1 000,60

-1 000,60

-2 924,30

Summa kostnader

-1 075,60

-1 075,60

-2 924,30

Verksamhetens över-/underskott

-1 000,60

-1 000,60

-2 924,30

Över-/underskott efter finansiella poster

-1 000,60

-1 000,60

-2 924,30

BERÄKNAT RESULTAT

-1 000,60

-1 000,60

-2 924,30

Sida 1(1)
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe INFU02 - Elektra
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:27
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe KM01 - Pub/Gille
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3001

Intäkt, Mat

3010

Intäkt, E-shop

14 705,00

14 705,00

20,00

20,00

3301

725,00

Intäkt, Öl

21 400,00

21 400,00

22 645,00

3303

Intäkt, spritdrycker

12 945,00

12 945,00

13 195,00

3304

Intäkt, Andra jästa alkoholdrycker

7 240,00

7 240,00

5 190,00

3305

Intäkt, lättdryck

Summa verksamhetsintäkter

15 295,00

485,00

485,00

260,00

56 795,00

56 795,00

57 310,00

Övriga intäkter
3990

Intäkt, Övriga intäkter

Summa övriga intäkter
Summa intäkter

0,00

0,00

38,61

0,00

0,00

38,61

56 795,00

56 795,00

57 348,61

-20 459,91

-20 459,91

-10 806,09

-20,00

-20,00

-715,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4010

Kostnad, E-shop

4301

Kostnad, Öl

-8 901,90

-8 901,90

-16 830,10

4303

Kostnad, Spritdrycker

-3 115,45

-3 115,45

-7 220,14

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-2 737,50

-2 737,50

-3 647,40

4305

Kostnad, lättdryck

Summa verksamhetskostnader

-372,50

-372,50

-172,50

-35 607,26

-35 607,26

-39 391,23

Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-39,90

-39,90

0,00

-1 123,00

-1 123,00

-843,18

5600
6950

Kostnad, Transporter

0,00

0,00

-112,50

Kostnad, Alkoholtillstånd

0,00

0,00

-7 800,00

-1 162,90

-1 162,90

-8 755,68

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7601

Kostnad, Arbetsglädje

1 940,00

1 940,00

0,00

1 940,00

1 940,00

0,00

Summa kostnader

-34 830,16

-34 830,16

-48 146,91

Verksamhetens över-/underskott

21 964,84

21 964,84

9 201,70

Över-/underskott efter finansiella poster

21 964,84

21 964,84

9 201,70

BERÄKNAT RESULTAT

21 964,84

21 964,84

9 201,70

Summa personalkostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:28
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe NOJU01 - NöjU
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3200

Intäkt, Arrangemang

3201

Intäkt, Biljetter

0,00

0,00

1 225,00

1 200,00

1 200,00

0,00

Summa verksamhetsintäkter

1 200,00

1 200,00

1 225,00

Summa intäkter

1 200,00

1 200,00

1 225,00

-720,69

-720,69

0,00

0,00

0,00

-217,80

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4004

Kostnad, Godis och kakor

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

-1 153,91

-1 153,91

-2 280,00

-1 874,60

-1 874,60

-2 497,80

-322,50

-322,50

0,00

-322,50

-322,50

0,00

-2 197,10

-2 197,10

-2 497,80

Verksamhetens över-/underskott

-997,10

-997,10

-1 272,80

Över-/underskott efter finansiella poster

-997,10

-997,10

-1 272,80

BERÄKNAT RESULTAT

-997,10

-997,10

-1 272,80

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:28
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe NOJU02 Programverksamhet
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

-1 455,86

-1 455,86

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4200

kostnad, Arrangemangskostnader

Summa verksamhetskostnader

-180,00

-180,00

0,00

-1 635,86

-1 635,86

0,00

Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

-263,80

-263,80

0,00

-263,80

-263,80

0,00

-1 899,66

-1 899,66

0,00

Verksamhetens över-/underskott

-1 899,66

-1 899,66

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

-1 899,66

-1 899,66

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

-1 899,66

-1 899,66

0,00

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)
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845001-2284
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe NOJU03 - Idrott
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
-2 975,00

-2 975,00

-2 890,00

Summa verksamhetskostnader

4013

Kostnad, Idrott

-2 975,00

-2 975,00

-2 890,00

Summa kostnader

-2 975,00

-2 975,00

-2 890,00

Verksamhetens över-/underskott

-2 975,00

-2 975,00

-2 890,00

Över-/underskott efter finansiella poster

-2 975,00

-2 975,00

-2 890,00

BERÄKNAT RESULTAT

-2 975,00

-2 975,00

-2 890,00

Sida 1(1)
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe OLYCK Olycksfonden
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

469,00

469,00

0,00

Summa övriga kostnader

469,00

469,00

0,00

Summa kostnader

469,00

469,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

469,00

469,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

469,00

469,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

469,00

469,00

0,00

KOSTNADER
Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe PHOS01 - Phöset
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4200

kostnad, Arrangemangskostnader

0,00

0,00

-4 500,00

0,00

0,00

-4 500,00

-144,00

-144,00

-442,72

-14 893,70

-14 893,70

0,00

-129,50

-129,50

0,00

Summa övriga externa kostnader

-15 167,20

-15 167,20

-442,72

Summa kostnader

-15 167,20

-15 167,20

-4 942,72

Verksamhetens över-/underskott

-15 167,20

-15 167,20

-4 942,72

Över-/underskott efter finansiella poster

-15 167,20

-15 167,20

-4 942,72

BERÄKNAT RESULTAT

-15 167,20

-15 167,20

-4 942,72

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5480

Kostnad, Arbetskläder

5600

Kostnad, Transporter

Sida 1(1)
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845001-2284
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe PHOS02 Phadderiet
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)
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845001-2284
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Utskrivet 2020-04-25 20:29
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK01 - Sektionen
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Övriga intäkter
Intäkt, Pant

1 515,80

1 515,80

2 989,00

Summa övriga intäkter

3991

1 515,80

1 515,80

2 989,00

Summa intäkter

1 515,80

1 515,80

2 989,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

-220,00

-220,00

0,00

4301

Kostnad, Öl

0,00

0,00

-127,80

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

0,00

0,00

-109,20

4305

Kostnad, lättdryck

0,00

0,00

-40,00

-220,00

-220,00

-277,00

0,00

0,00

-3 140,00

0,00

0,00

-3 140,00

-12 458,17

-12 458,17

-15 523,26

-1 868,00

-1 868,00

-815,74

Summa personalkostnader

-14 326,17

-14 326,17

-16 339,00

Summa kostnader

-14 546,17

-14 546,17

-19 756,00

Verksamhetens över-/underskott

-13 030,37

-13 030,37

-16 767,00

Över-/underskott efter finansiella poster

-13 030,37

-13 030,37

-16 767,00

BERÄKNAT RESULTAT

-13 030,37

-13 030,37

-16 767,00

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

7630

Kostnad, Representation

Sida 1(1)
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK02 - Revisorer
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
0,00

0,00

-150,00

Summa verksamhetskostnader

4001

Kostnad, Mat

0,00

0,00

-150,00

Summa kostnader

0,00

0,00

-150,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

-150,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

-150,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

-150,00

Sida 1(1)
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK03 Valberedning
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK04 - HeHE
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER
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Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK05 - Skiphte
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3301

Intäkt, Öl

0,00

0,00

3302

Intäkt, Vin

0,00

0,00

3 185,00
300,00

3303

Intäkt, spritdrycker

0,00

0,00

5 280,00

3304

Intäkt, Andra jästa alkoholdrycker

0,00

0,00

1 125,00

3305

Intäkt, lättdryck

0,00

0,00

195,00

Summa verksamhetsintäkter

0,00

0,00

10 085,00

Summa intäkter

0,00

0,00

10 085,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

-8 544,38

-8 544,38

-5 768,37

4003

Kostnad, Läsk

0,00

0,00

-1 132,65

4301

Kostnad, Öl

0,00

0,00

-2 097,90

4302

Kostnad, Vin

0,00

0,00

-916,00

4303

Kostnad, Spritdrycker

0,00

0,00

-2 133,92

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

0,00

0,00

-786,60

4305

Kostnad, lättdryck

0,00

0,00

-11,50

-8 544,38

-8 544,38

-12 846,94

-1 700,00

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5050

Kostnad, Lokalinventarier

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

6950

Kostnad, Alkoholtillstånd

0,00

0,00

-77,70

-77,70

0,00

-3 300,70

-3 300,70

-2 563,55

0,00

0,00

-1 400,00

-3 378,40

-3 378,40

-5 663,55

-11 922,78

-11 922,78

-18 510,49

Verksamhetens över-/underskott

-11 922,78

-11 922,78

-8 425,49

Över-/underskott efter finansiella poster

-11 922,78

-11 922,78

-8 425,49

BERÄKNAT RESULTAT

-11 922,78

-11 922,78

-8 425,49

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:31
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEK06 - E-dagen
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:31
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEX01 - E6 Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3201

Intäkt, Biljetter

2 250,00

2 250,00

3302

Intäkt, Vin

1 290,00

1 290,00

6 050,00
0,00

Summa verksamhetsintäkter

3 540,00

3 540,00

6 050,00

Summa intäkter

3 540,00

3 540,00

6 050,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

Summa verksamhetskostnader

0,00

0,00

-3 081,67

0,00

0,00

-3 081,67

Övriga externa kostnader
0,00

0,00

-621,13

Summa övriga externa kostnader

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

0,00

0,00

-621,13

Summa kostnader

0,00

0,00

-3 702,80

Verksamhetens över-/underskott

3 540,00

3 540,00

2 347,20

Över-/underskott efter finansiella poster

3 540,00

3 540,00

2 347,20

BERÄKNAT RESULTAT

3 540,00

3 540,00

2 347,20

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:31
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SEX02 - Utedischo
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:32
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SRE01 - SRE Allmänt

Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-764,27

0,00

0,00

-764,27

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

Summa verksamhetskostnader
Personalkostnader

-900,00

-900,00

0,00

Summa personalkostnader

7600

Kostnad, Funktionärsvård

-900,00

-900,00

0,00

Summa kostnader

-900,00

-900,00

-764,27

Verksamhetens över-/underskott

-900,00

-900,00

-764,27

Över-/underskott efter finansiella poster

-900,00

-900,00

-764,27

BERÄKNAT RESULTAT

-900,00

-900,00

-764,27

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:32
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe SRE02 - SETI
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

Summa kostnader

0,00

0,00

0,00

Verksamhetens över-/underskott

0,00

0,00

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

0,00

KOSTNADER

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:32
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe STY01 - Styrelsen
Allmänt
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

-3 730,00

-3 730,00

-3 453,01

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4003

Kostnad, Läsk

Summa verksamhetskostnader

0,00

0,00

-128,60

-3 730,00

-3 730,00

-3 581,61

-1 500,00

-1 500,00

-5 000,00

0,00

0,00

-107,30

-11 399,00

-11 399,00

-9 761,00

-1 535,50

-1 535,50

-2 265,19

-14 434,50

-14 434,50

-17 133,49

Övriga externa kostnader
5010

Kostnad, Lokalhyra

5460

Kostnad, Förbrukningsmaterial

5480

Kostnad, Arbetskläder

5600

Kostnad, Transporter

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7630

Kostnad, Representation

Summa personalkostnader

-1 000,00

-1 000,00

0,00

-1 000,00

-1 000,00

0,00

Övriga kostnader
7990

Kostnad, Övriga kostnader

0,00

0,00

-835,00

0,00

0,00

-835,00

-19 164,50

-19 164,50

-21 550,10

Verksamhetens över-/underskott

-19 164,50

-19 164,50

-21 550,10

Över-/underskott efter finansiella poster

-19 164,50

-19 164,50

-21 550,10

BERÄKNAT RESULTAT

-19 164,50

-19 164,50

-21 550,10

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:32
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Kostnadsställe UTRUST Utrustningsfonden
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Summa intäkter

0,00

0,00

0,00

-11 969,00

-11 969,00

0,00

-11 969,00

-11 969,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4200

kostnad, Arrangemangskostnader

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5050

Kostnad, Lokalinventarier

0,00

0,00

-5 908,50

0,00

0,00

-5 908,50

-11 969,00

-11 969,00

-5 908,50

Verksamhetens över-/underskott

-11 969,00

-11 969,00

-5 908,50

Över-/underskott efter finansiella poster

-11 969,00

-11 969,00

-5 908,50

BERÄKNAT RESULTAT

-11 969,00

-11 969,00

-5 908,50

Summa övriga externa kostnader
Summa kostnader

Sida 1(1)

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-03-31

Utskrivet 2020-04-25 20:46
Senaste vernr B 259

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

INTÄKTER
Övriga intäkter
Intäkt, Pant

1 026,00

1 026,00

0,00

Summa övriga intäkter

3991

1 026,00

1 026,00

0,00

Summa intäkter

1 026,00

1 026,00

0,00

4 440,00

4 440,00

0,00

-8 123,60

-8 123,60

0,00

-62,00

-62,00

0,00

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4001

Kostnad, Mat

4301

Kostnad, Öl

4302

Kostnad, Vin

4303

Kostnad, Spritdrycker

-5 366,86

-5 366,86

0,00

4304

Kostnad, Andra jästa alkoholdrycker

-2 657,90

-2 657,90

0,00

4305

Kostnad, lättdryck

-120,20

-120,20

0,00

-11 890,56

-11 890,56

0,00

Summa verksamhetskostnader
Personalkostnader
7600

Kostnad, Funktionärsvård

-4 440,00

-4 440,00

0,00

-4 440,00

-4 440,00

0,00

-16 330,56

-16 330,56

0,00

Verksamhetens över-/underskott

-15 304,56

-15 304,56

0,00

Över-/underskott efter finansiella poster

-15 304,56

-15 304,56

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

-15 304,56

-15 304,56

0,00

Summa personalkostnader
Summa kostnader

