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1 Formalia  

1.1 Syfte  
Syftet med detta policydokument är att öka kontinuiteten i det ekonomiska arbetet på THS 

Kemisektionen. Denna policy skall även bidra till högre transparens i hur det ekonomiska 

arbetet bedrivs på sektionen gentemot THS Kemisektionens medlemmar.   

1.2 Omfattning  
Detta policydokument omfattar alla som gör utlägg för eller förfogar över THS 

Kemisektionens likvida medel. Det är även till för dig som är intresserad av hur det ekonomiska 

arbetet på sektionen bedrivs.  

1.3 Historik  
Detta policydokument uppfördes av Johan Forsberg 19 april 2017.  

2 Ansvar  

2.1 Sektionsmötet (SM)  
Sektionsmötet ansvarar för att fastställa resultat- och detaljbudget, samt eventuella revideringar 

av dessa. Sektionsmötet skall granska det ekonomiska arbetet genom bokslut samt revisorernas 

revisionsberättelse. Sektionsmötet ansvarar även för att fastställa revideringar i denna 

ekonomiska policy.   

2.2 Sektionsstyrelsen ($$)  
$$ ansvarar för att lägga fram budgetförslag till SM (se punkt 3.1-3.2). $$ skall även revidera 

budgeten samt detta dokument vid behov. Det är $$ ansvar att kunna rapportera kring 

ekonomiska frågor till SM. $$ är ytterst ansvariga för sektionens ekonomi enligt §4 i Stadgarna. 

2.3 Presidiet  
Sektionens Ordförande samt Vice Ordförande ansvarar även för utdelning av fullmakter från 

sektionens bank.  

2.4 Vice Ordförande  
Ansvarar för att ta fram ekonomiska riktlinjer och rutiner i samråd med bokföringsansvarigas 

råd (BAR). Vice Ordförande skall kontinuerligt rapportera till $$ hur det ekonomiska arbetet 

går. Det är Vice Ordförandes ansvar att sammankalla till BARmöten.  

2.5 Bokföringsansvarigas råd (BAR)  
Ansvarar för att kontinuerligt bokföra sektionens hela verksamhet enligt god bokföringssed.  
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3 Budget  

3.1 Bakgrund  
Resultat- samt detaljbudget för nästkommande verksamhetsår skall läggas fram till 

sektionsmöte 4 enligt §4.4 i THS Kemisektionens reglemente. Det är upp till SM att godkänna 

alternativt avslå budgetförslaget. Budgeten skall ses som ett ekonomiskt styrmedel för 

sektionens verksamhet.  

3.2 Budgetprocessen  
Budgetförslaget tas fram av sittande styrelse. Detta bör ske i samråd med BAR samt 

organansvariga vars verksamhet skall förändras på ett sådant sätt att budgeten inte längre 

speglar verksamheten som bedrivs. Skulle en sådan stor förändring av verksamheten ske under 

ett pågående verksamhetsår bör detta revideras in i budgeten genom ett beslut på SM.   

Då verksamhetsåret inte är slut vid budgetskrivning för nästkommande verksamhetsår, finns 

inget bokslut att konsultera. Därmed bör en budgetrevidering på klubbad budget göras av den 

nytillträdde styrelsen till SM1, med bokslut och de nya organansvariges visioner som underlag.  

3.3 Resultatställen  
Budgeten skall innefatta samtliga av nedanstående resultatställen (RS):  

RS1 – Central verksamhet, behandlar majoriteten av sektionens organ som inte har ett eget 

resultatställe.  

RS2 – $ektions$tyrelsen, behandlar $$ verksamhet  

RS3 – TLC, behandlar TLCs verksamhet  

RS4 – IN, behandlar INs verksamhet  

RS5 – Alkemisterna, behandlar mottagningen och alla mottagningsorgans verksamhet  

RS6 – KNUT, behandlar KNUTs verksamhet  

RS7 – Krexet, behandlar Krexets verksamhet  

RS8 – KK, behandlar KKs verksamhet  

  

3.4 Ekonomisk vision  
THS Kemisektionen bör sträva efter att upprätta och alltid inneha en ekonomisk vision som 

sträcker sig cirka 5 år framåt. Detta för att kunna spara till och förutse stora framtida kostnader 

som ej bör belasta det enskilda verksamhetsåret.  

    

4 Resultatekonomi  
THS Kemisektionen är en ideell förening vars tillgångar ägs av dess medlemmar, och alla 

sektionens intäkter skall återinvesteras till dess medlemmar. Därmed bör budget sträva efter 

ett årligt nollresultat. Ett budgeterat positivt resultat är att eftersträva i form av sparande om 

stora framtida utgifter identifierats i THS Kemisektionens ekonomiska vision (punkt 3.4).   
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Sektionens verksamhet kan delas upp i tre huvudkategorier; 

verksamheter som bör inbringa överskott, verksamheter som bör vara ekonomiskt 

självbärande, verksamheter som bekostas av överskott från resterande verksamheter.   

4.1 Verksamheter som inbringar överskott  
De verksamheter som listas här är av en sådan karaktär att deras intäkter överskrider deras 

utgifter, och därmed genererar överskott. Dessa är:  

• Kemisektionens Klubbmästeri (KK)  

• Kemis Näringslivsutskott (KNUT)  

• TLC  

  

4.2 Verksamheter som ekonomiskt bär sig själva  
De verksamheter som listas här är av en sådan karaktär att deras intäkter och utgifter går jämnt 

ut. Dessa är:  

   Krexet  

  

4.3 Verksamheter som bekostas av överskott  
De verksamheter som listas här är av en sådan karaktär att deras utgifter överskrider deras 

intäkter. Dessa är:  

• Sektionsstyrelsen ($$)  

• Studiemiljönämnden (SN)  

• Idrottsnämnden (IN)   Resterande studiesociala organ  

    

5 Bokföring  
THS Kemisektionens bokföring görs av de bokföringsansvariga i BAR, som består av: Vice 

Ordförande, Kassör, KronpHeus, KNUTE, Ekonomichef Krexet samt Sexmästarinnan. 

Bokföringen skall ske enligt god bokföringssed samt aktuella föreskrifter från 

Bokföringsnämnden.   

5.1 Bokföringsserier  
Sektionens verksamhet bokförs i fem olika serier;  

• A-serien behandlar RS 1-4 och bokförs av Vice Ordförande i de fall då Styrelsen inte 

har en kassör.  

• B-serien behandlar RS 5 och bokförs av KronpHeus  

• C-serien behandlar RS 6 och bokförs av KNUTE  

• D-serien behandlar RS 7 och bokförs av Ekonomichef Krexet  

• E-serien behandlar RS 8 och bokförs av Sexmästarinnan  

Fakturor och fakturabetalningar bokförs i den bokföringsserie som den avser.  



Ekonomisk policy THS Kemisektionen  

2017-04-19  

Sid 6(8)  

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com  

  

5.2 Tillvägagångssätt  
Sektionens bokföring skall ske på pappersverifikat samt i sektionens bokföringsprogram 

Fortnox. Sektionens pappersbokföring skall förvaras i mötesrummet för att vara tillgänglig för 

sektionens medlemmar samt sektionens revisorer. Bokföringen skall delas upp enligt ovan 

angivna bokföringsserier och vara sorterad i verifikationsordning. Bokföring skall ske i den 

ordning underlag inkommer till den bokföringsansvariga och behöver därmed nödvändigtvis 

inte följa datumordning. Sektionen bokför enligt fakturametoden.   

Sektionen skall enligt lag förvara sin bokföring samt originalbokföringsunderlag i minst sju år. 

Originalbokföringsunderlaget definieras som det format underlaget levererades till sektionen 

(tex. PDF eller fysiskt kvitto). Ur detta underlag skall framgå vad som köpts och när.   

6 Attester  
THS Kemisektionens Ordförande och Vice Ordförande har attesträtt till samtliga av 

sektionens resultatställen. Generellt gäller även följande upplägg för attesträtt:  

• KronpHeus: har rätt att attestera konton i RS5  

• KNUTE: har rätt att attestera konton i RS6  

• Ekonomichef Krexet: har rätt att attestera konton i RS7  

• Sexmästarinna: har rätt att attestera konton i RS8  

• Kassör: har rätt att attestera konton i RS1-4 

Under speciella omständigheter där till exempel alla bokföringsposter ej är tillsatta kan 

Ordförande och Vice Ordförande välja att utöka attesträtterna hos de bokföringsansvariga.  

    

7 Ersättning för utlägg  
Ersättning för utlägg som gjorts i ett av sektionens RS måste godkännas av berörd 

bokföringsansvarig innan utlägget görs. Annars kan den bokföringsansvariga välja att inte ge 

ersättning för det utlägg som gjorts.  

7.1 Kvittoredovisning  
Kvitton för utlägg skall redovisas inom TVÅ VECKOR efter inköp i den berörda 

bokföringsansvarigas postfack till vänster inne i sekfunk. Överskrids denna gräns kan den 

bokföringsansvarige välja att inte ersätta utlägget. Kvitton redovisas enligt instruktionerna på 

kvittoredovisningsblanketten som går att hämta i postfacken i sekfunk. Flera kvitton kan 

redovisas på samma blankett OM dessa kvitton är från samma dag.   

7.2 Ersättning  
Som motprestation mot tvåveckorsregeln för kvittoinlämning skall BAR till största mån se till 

att ersättning sker inom två veckor från och med att kvitton lämnats i den bokföringsansvarigas 

fack.   
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7.3 Intern representation  
Intern representation är pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen och 

höja stämningen i gruppen. Det är upp till den bokföringsansvariga för det berörda organet att 

avgöra om ett inköp eller aktivitet uppfyller dessa krav. Alkohol får inte bekostas av 

internrepresentationen.  

8 Ekonomiska förpliktelser  
För att sektionen skall vara juridiskt förpliktigad att fullfölja ett ekonomiskt avtal måste detta 

ha skrivits under av sektionens firmatecknare, eller av någon som erhållit en fullmakt av dessa. 

THS Kemisektionen har dubbel firmateckning av Ordförande samt Vice Ordförande, som 

därmed båda måste skriva under ett sådant avtal eller fullmakt. Det är juridiskt godtagbart att 

skriva retroaktiva fullmakter i de fall ett kontrakt redan signerats av någon som inte haft 

behörighet att göra detta.  

9 Etik  
THS Kemisektionen skall följa THS etiska ekonomipolicy. Den lyder:  

” Etisk hänsyn ska tas vid samtliga placeringar. THS genomför inte placeringar i företag som bryter de 

konventioner som Sverige undertecknat avseende bland annat mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. THS 

bör undvika placeringar i företag där en del av omsättningen kommer från tobaksproduktion, alkohol, 

pornografi eller krigsmateriel.  

Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden förening skall inga ekonomiska investeringar eller stöd 

riktas mot religiösa eller partipolitiska parter.”  

10 Andra ekonomirelaterade dokument  

10.1 PM  
I dagsläget finns två PM som behandlar sektionens ekonomi. Dessa är:  

• PM för kontanthantering, behandlar rutinerna kring sektionens kontanter  

• PM för äskningar, beskriver när och hur en äskning skrivs  

De återfinns på sektionens hemsida www.kongligkemi.com. 

  

10.2 Mallar  
Sektionen har följande ekonomiska mallar:  

• Fakturamall, fylls i av de bokföringsansvariga när de skall skicka fakturor. 

Tillhandahålls av Vice Ordförande.  

• Verifikationsmall, fylls i vid pappersbokföring, tillhandahålls av Vice Ordförande.  

• Kvittoredovisningsmall, fylls i av de som gjort utlägg åt Kemisektionen (se 7.1)  

• Kontantblankett, fylls i vid kontantutlämningar, tillhandahålls av de 

bokföringsansvariga  

  

http://www.kongligkemi.com/
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10.3 Övrigt  
• Kontoplan, en översikt över de konton som sektionens verksamhet bokförs i, 

tillhandahålls av Vice Ordförande.  

• Budget, tas fram av $$ och fastslås av SM, finns på sektionens hemsida 

www.kongligkemi.com.  

  

http://www.kongligkemi./
http://www.kongligkemi.se/

