
Ekonomisk policy 

1. Inledning 

Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen 

av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi. Det är av yttersta vikt 

att Samhällsvetarkårens finansiella tillgångar behandlas i linje med Skatteverket regler och 

finanslagar. I denna policy läggs störst vikt vid att stötta Samhällsvetarkårens styrelse och 

Samhällsvetarkårens presidium och funktionärer i den ekonomiska hanteringen. Detta ska även 

vara regler för hur ekonomin ska hanteras av den ekonomiska assistansen. 

Styrelsen är det organ som - enligt stadgan - är ansvarig för Samhällsvetarkårens räkenskaper, att 

utse Samhällsvetarkårens firmatecknare och vilka personer som har rätt att disponera 

organisationens konto (personer med rätt att disponera organisationens konto kallas hädanefter 

kortinnehavare) samt besluta om förfarandet för attestering för verksamhetsåret. 

2. Kortinnehavare, kvittohantering och utbetalning 

2.1 Kortinnehavare 

Styrelsen äger de ekonomiska frågorna och utkvitterar kort till de individer styrelsen anser ska 

utföra arbete åt Samhällsvetarkåren i enlighet med organisationens principer och målsättningar. 

Annat fall kan styrelsen godkänna en större summa om det gagnar något annat syfte eller ska täcka, 

i förväg motiverade, högre kostnader. Högre kostnader innefattar bland annat inköp för 

Samhällsvetarkårens kontor och lokaler, föremål som har lägre avskrivningsvärde samt dyrare 

elektronik och tjänster. Kortinnehavare har det största ansvaret att se till så att kvitton följer med 

inköp, hanteras varsamt och lämnas in för redovisning. Enskilda kortinnehavare är enskilt ansvariga 

för sina personliga kort. För inköp över 5.000 kr skall föregås av ett presidiebeslut som redovisas 

för nästkommande styrelse, inköp över 10.000kr ska föregås av ett styrelsebeslut. 

Kortinnehavare skall inte använda firmakortet till privata inköp. Ifall det sker skall detta dras av 

arvoderingen och av anmälas till kvittoattesteren skyndsamt. 

2.2 Kvittoattestering 

Styrelsen ska utse, en inom sig (som ej är presidial), en ansvarig för all kvittoattestering på 

Samhällsvetarkåren. I de fall kvittoattesteraren inlämnar egna kvitton attesteras dessa av en 

presidial. Kvittoattesteraren skall vid påbörjat uppdrag vara väl insatt i Samhällsvetarkårens budget 

och vid ett tillfälle innan bokföringstillfället gå igenom kvittona med kvittoägarna. Därefter 

attestera och godkänna kostnader för inköp och tjänster som anses falla inom organisationens 

ekonomiska principer och regler. Ifall kvitton blir är ifrågasatta eller på något sätt bryter mot 

organisationens ekonomiska policy tas upp till styrelsen för diskussion. 

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt 

arbete att bokföra. 

Kortinnehavare måste alltid efter inköp av vara eller tjänst snarast möjligt redovisa kvitto på en 



attesteringsblankett. Utgifter på kontokort eller handkassa som inte är redovisade när varje månads 

ekonomiska rapport produceras skall dras från kortinnehavarens arvode. Ifall personen inte är 

arvoderad skall denne bli återbetalningsskyldighet. Detta är upp till styrelsen att bestämma 

omständigheterna om sådana situationer uppstår. 

Kvittoattesteraren ska vid behov vända sig till kortinnehavaren. Kvittoattesteraren har rätt att 

överlåta kvittoattestering till styrelsen vid behov.  

2.2.1Tillförordnad kvittoattesterare 

Ifall kvittoattesteraren inte har möjlighet att attestera eller närvara på Samhällsvetarkåren under en 

period om 17 arbetsdagar under den period som styrelsen får sammanträda, skall styrelsen inom 

sig utse en tillförordnad kvittoattesterare. Under perioden mellan sista styrelsemötet för 

verksamhetsåret och det första styrelsemötet för kommande verksamhetsår har den avgående 

styrelsen rätt att tillsätta en tillförordnad kvittoattesterare som har samma befogenheter och krav 

som kvittoattesteraren i vanliga fall har. Ifall detta inte är möjligt attesteras kvittona av pågående 

ordföranden. 

2.3 Attestering av styrelseledamots och aktiva medlemmars utgifter 

Utgifter som en styrelseledamot haft eller aktiv i en aktivitet som är en del av Samhällvetarkårens 

verksamhet ska attesteras av kvittoattesteraren. Utgifter som kvittoattesteraren haft attesteras av en 

presidial. 

2.4 Utbetalning 

Utbetalning för verifiering av kårkortsutlägg eller utlägg sker enbart ifall kvittoattesteraren eller 
kårordföranden har attesterat kvittot. 

3. Mat- & fikainköp 

3.1 Möten 

Samhällsvetarkåren har som praxis att bjuda på fika eller mat vid möten. Detta för att ytterligare 

motivera sina aktiva att delta i olika styrelser, planeringsgrupper, fullmäktige och så vidare. Det är 

dock viktigt att den som inhandlar maten kan motivera valet av mat (om det är färdiglagad mat eller 

om det är ingredienser som köpts in för tillagning av råvarorna) samt att det framkommer vilka 

personer eller grupp som närvarat och syftet för mötet. Detta för att matkostnaderna ska hållas på 

en rimlig nivå, men samtidigt inte störa effektiviteten i arbetet.  

I övrigt gäller Samhällsvetarkårens representationspolicy.  

3.2 Konferenser och representationsresor 

Det ska inte vara en ekonomisk belastning att representera Samhällsvetarkåren på annan ort och 

då det inte finns möjlighet att laga egen mat bekostar Samhällsvetarkåren detta. Vid representation 

av Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitets campusområden bekostar Samhällsvetarkåren mat 

ifall det upplevs tidsmässigt rimligt. Rimligheten bedöms av den heltidare från Samhällsvetarkåren 



som eventuellt är på plats, annars görs bedömning av representanterna själv. Detta är något som 

sedan bedöms ytterligare en gång av den som attesterar kvittot och Skatteverkets regler för 

representation. 

4. Transportkostnader 

När Samhällsvetarkårens representanter i tjänst ska transportera sig så ska Samhällsvetarkåren stå 

för kostanden. I enighet med Samhällsvetarkårens miljöpolicy förordas manuell transport så som 

cykel eller till fots, motion är dessutom bra för var medlem och aktiv samt således 

Samhällsvetarkåren. Taxiresor inom tjänsten ska absolut i största möjliga mån undvikas. Väderleken 

är inte ett skäl nog. Är den personliga mobiliteten kraftigt begränsad av hälsoskäl kan det 

godkännas, och om tyngre transport krävs, ska detta anges vid kvittoattesteringen. Handlar det om 

längre uppdrags resor utanför regionen (Skåne) så ska alternativen väljas utifrån miljömedvetenhet 

i kombination med rimlighet. Flyg är tillåtet om uppdragsoreten är bortom Uppsala, detta i enlighet 

med miljöpolicyn.  

Betalning av bussbiljett via telefonen skall undvikas och enbart under särskilda förhållanden ske. 

5. Projektfinansiering – Regler för tilldelning av projektmedel från Samhällsvetarkåren 

5.1 Syfte 

Samhällsvetarkårens projektmedel har som syfte att vidga och möjliggöra studentarrangemang för 
samhällsvetarstudenter, med ändamålet att det ska finnas möjlighet att utveckla den verksamhet 
som saknas vid Samhällsvetenskapliga fakultetens studentliv och därmed också diversifiera utbudet 
av Samhällsvetarkårens verksamheter. Projektmedel kan även fungera som en katalysator för nya 
sektioner och förenkla processen att starta nya verksamheter och projekt, samt knyta dessa 
verksamheter närmare Samhällsvetarkåren. 

5.2 Projektet 

– ska ha stark anknytning till studentverksamhet och arrangeras av Samhällsvetarkårens 
medlemmar eller ha befintliga och potentiella medlemmar i Samhällsvetarkåren som huvudsaklig 
målgrupp. 

– ska vara förankrat på Campus Lund och/eller Campus Helsingborg. 

– ska ej innebära huvudsaklig kommersiell verksamhet eller avse verksamhet som kan betraktas 
som partipolitisk eller religiös åsiktspåverkan. 

– får ej stå i strid med Samhällsvetarkårens allmänna inriktning, syfte och värderingar. 

– ska ske i linje med Samhällsvetarkårens policys. 

Bidrag ges ej för hyreskostander av lokal, men kan ges för löpande verksamhet. Det är dock fullt 
möjligt att söka i syfte att starta upp ny verksamhet, och man kan då söka finansiering för begränsad 
tid. Det uppmuntras att söka för projekt som syftar till att bredda studentverksamhet på 
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet kopplat till Samhällsvetarkårens 
huvudsakliga verksamhetsområde. 

Utbetalning av projektmedel sker endast till medlem i Samhällsvetarkåren. Det står dock var och 
en fritt att söka, oavsett medlemskap. I det fallet att projektmedel söks av organisation måste 
ordförande eller motsvarande inneha medlemskap i Samhällsvetarkåren för att utbetalning ska 
kunna ske. 

5.3 Ansökan 



– ska innehålla projektets huvudsakliga syfte, mål med projektet samt en övergripande 
verksamhetsplan och en tidslinje för projektet 

– ska innehålla en budget för projektet, sökt belopp och vad man avser använda det till, samt övrig 
finansiering. 

– ska innehålla en lista över ansvarspersoner och kontaktuppgifter till dessa. 

Det finns inget särskilt ansökningsdatum utan projektbidrag delas ut löpande under året. 

5.4 Projektredovisning 

Inte senare än en månad efter projektets slutförande ska en projektredovisning vara 
Samhällavetarkårens presidium tillhanda. I den ska det finnas en redovisning över projektets 
resultat, den slutgiltiga budgeten där det tydligt framgår hur bidraget från projektfonden använts, 
samt en kortare text och bild för publicering på Samhällsvetarkårens hemsida. 

6. Arvodering 

Heltidsarvoderad vid Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet mottager ett arvode som är 

beräknad på 31 % utav prisbasbeloppet i juli månad innevarande år. Halvtidsarvoderade vid 

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet mottager ett arvode som beräknas på hälften av 31 % 

utav prisbasbeloppet i juli månad innevarande år.  

6.1 Pensionsinsättning 

Då den arvoderade tar ett års paus från sina studier och förkortar sitt arbetsliv skall arvoderingen 

vara pensionsgrundande. Detta görs en gång om året och skall vara 6% i linje med Lunds 

Universitetets anställda. 

7. Styrelsens begränsning 

Inköp och kostnader för ett syfte eller tydligt kopplat syfte som överstiger 100.000 kr ska godkännas 

i förhand av Samhällsvetarkårens fullmäktige.  

8. Representationspolicy 

8.1 Luncher 

Denna form av representation är kvalitativ men dyr då man sällan kan vara flera. Detta är inte en 
möjlighet till gratis lunch för varken heltidare eller styrelseledamot. Vid sådan representation ska 
samtliga deltagares fulla namn deklareras samt syftet för mötet. 

Vid möjlighet ska tillagning av råvaror prioriteras än utgång på andra matetablissemang.  

8.2 Middagar 

Denna form av representation är kvalitativ men dyr då man sällan kan vara flera och jobba medan 
man har möte. Detta skall inte vara en möjlighet till gratis middag för varken heltidare eller 
styrelseledamot. Vid sådan representation ska samtliga deltagares fulla namn deklareras samt syftet 
för mötet. 

Vid möjlighet ska tillagning av råvaror prioriteras än utgång på andra matetablissemang. 

8.3 Alkohol 

Alkoholinköp kan aldrig vara ett skyndsamt ärende och därför bekostar kåren enbart alkoholinköp 
som beslutats om på ordinarie styrelsemöte. 

8.4 Baler 

Samtliga heltidare får gå på fyra (4) tillställningar i storleksordningen av baler/banketter där 



Samhällsvetarkåren bekostar deltagandet. 

Samtliga i styrelsen får gå på två (2) tillställningar i storleksordningen av baler/banketter där 
Samhällsvetarkåren bekostar deltagandet. 

Kåren bekostar inte sexa, medaljer, tillköp av alkohol eller andra utgifter som är i samband med 
dessa tillställningar. 

9. Finanshantering 

9.1 Inledning 

Syftet med detta ekonomiska styrdokument är att beskriva hur Samhällsvetarkåren vid Lunds 

universitets likvida medel skall förvaltas. Samhällsvetarkåren har som ändamål att främja 

medlemmarnas studier och utbildning, de samhällsvetenskapliga vetenskapernas studium samt vad 

därmed äger sammanhang. Verksamheten skall kunna ske i samma utsträckning med sparat kapital 

om så krävs. 

9.2 Etiska hänsynstagande 

För Samhällsvetarkåren är det viktigt att kapitalet skall förräntas på ett bra sätt samtidigt som 

investeringen skall uppfylla vissa etiska kriterier. Samhällsvetarkåren skall i sina placeringar i största 

möjliga mån ta hänsyn till ett antal värdegrunder som i sin tur grundar sig på internationella 

konventioner, normer och riktlinjer avseende miljöansvar, socialt ansvar och hållbar utveckling. 

Samhällsvetarkåren skall inte placera i företag där en betydande del av omsättningen härrör från 

produktion och försäljning av vapen och krigsmaterial, produktion och försäljning av tobak samt 

kommersiell spelverksamhet eller pornografi. 

9.3 Placeringsrapportering 

Syftet med placeringsrapportering och uppföljning är att kunna fatta beslut så att policyn efterlevs.  

Rapportering skall ske minst en gång per kvartal till kårens styrelse. Rapporteringen skall innehålla: 

1. marknads- och anskaffningsvärden. 

2. avkastning under perioden och från portföljens start. 

3. innehav av värdepapper. 

4. förändringar i innehavet av värdepapper under perioden. 

9.4 Fördelning av ansvar och befogenheter 

9.4.1 Fullmäktiges ansvar 

Det är Fullmäktiges ansvar att: 

1. fastställa policyn för placeringar 

2. besluta om revideringar av policyn 

3. policyn uppdateras regelbundet 

9.4.2 Kårstyrelsens ansvar 

Det är Kårstyrelsens ansvar att: 

1. fatta beslut om extern förvaltning av portföljen 



2. följa upp finansiella avtal och transaktioner som sker inom ramen för 

placeringsstrategin 

3. svara för upphandling av extern förvaltning av portföljen 

4. utvärdera portföljens avkastningsresultat 

9.4.3 Presidiets ansvar 

Presidiet har ansvar och befogenheter att företräda Samhällsvetarkåren gentemot externa finansiella 

affärsparter, att vid lämplig tidpunkt rapportera till kårens styrelse om portföljens utveckling samt 

att tillhandahålla underlag för utvärdering av portföljens resultat. 

9.5 Riksinstruktioner 

9.5.1 Definition av risk 

9.5.1.1 Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att marknadsvärdet på placeringarna i fastförräntade värdepapper 

sjunker då marknadsräntan stiger. 

9.5.1.2 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisken avser risken för att värdet på ett finansiellt instrument sjunker som en effekt av 

sjunkande/minskad efterfrågan, vilket är detsamma som risken för att det finansiella instrumentet 

inte kan avyttras utan en större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. 

9.5.1.3 Kreditrisk i placeringar 

Med kreditrisk avser risken för att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse 

och/eller gör en förlust på grund av motparts/emittents oförmåga att infria sina förpliktelser. 

Kreditrisken kan delas upp i motpartsrisk och emittentrisk. Med emittentrisk menas risken att ett 

värdepapper förlorar i värde på grund av att utgivaren inte kan infria sina förpliktelser. 

Motpartsrisken består i att den motpart som används inte kan fullgöra sina förpliktelser 

9.6 Önskad placeringsstrategi 

9.6.1 Låg risk och långsiktigt tänkande 

Portföljen bör innehålla olika placeringar med olika risknivå och tillgångsslag. Anledningen till detta 

är att vid en förlust påverkas inte hela placeringen utan bara en viss del av portföljen, samtidigt som 

man kan gynnas av möjligheten till stora uppgångar. 

Det skall vara lätt att sälja placeringarna men fortfarande måste man ha ett långsiktigt perspektiv. 

Det kan hända att under vissa perioder har man kraftiga svängningar och man skall inte göra 

förhastade beslut utan att diskutera med banken. 

9.6.2 Kapitalrådgivare 

Samhällsvetarkåren bör ha en kapitalrådgivare som kan rapportera och följa upp utvecklingen av 

portföljen. Anledningen till detta är att Samhällsvetarkåren kunskap inom området kan variera 

kraftigt. En ytterligare anledning till att ha en kapitalrådgivare är att det underlättar överlämningen 

mellan nya och gamla inom kårstyrelsen och firmatecknarna. 

9.6.3 Risker 



Samhällsvetarkåren bör sträva i att göra kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddad placering 

innebär att om man inte sålt värdepapperna under löptiden får man vid en förlust minst pengarna 

tillbaka. För att få en bra avkastning kan man satsa ett belopp och få en större del av uppgången, 

men detta bör övervägas och diskuteras med banken. 

9.6.4 Placeringsmodell 

Samhällsvetarkårens likvida medel skall placeras enligt ABC-modellen. 

A = likvid som kan avvaras upp till 1 år 

B = likvid som kan avvaras 1 till 3 år 

C = likvid som kan avvaras längre än 3 år 

A: Förslagsvis 3 – 6 månaders bindningstid, kan brytas var 3:e eller 6:e månad utan 

avgift/räntestraff. Max andel 100%. 

B: Lågriskportfölj som sprider riskerna i flera tillgångslag såsom räntor, valutor, råvaror och 

fastigheter. Ej aktier. Max andel 70%. 

C: Långsiktig placeringsstrategi och kan innehålla aktier. Max andel 30%. 


