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Närvaro
Styrelsemedlemmar (12) :
Marcus Hansson - Ordförande
Elsa Lundgren - Kassör
Hanna Gäddman – Sektionsrepresentant Närs
Jens Hall - Teknikansvarig
Max Bertilsson – Sektionsrepresentant Sportsektionen
Olivia Olsson - Personalansvarig
Thomas Henriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet
Maja Lund - Studerandeskyddsombud
Alexander Kekkonen - Suppleant
Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant Insparken
Sebasthian Borsos – Sektionsrepresentant Särimners Kultingar
Axel Ekberg - Sekreterare
Medlemmar (44) :
Leopold Birkholm
William Rudenmalm
Jacob Nienhuysen
Anton Österberg
Nina Pettersson Jalming
Sebastian Gabrielsson
Sophie Lindberg
Oskar Berglund
Johanna Appelgren
Carolina Svantesson
Cristoffer Lagergren
Eric Olofsson
Sofia Ländin
Emelie Persson
Pauline Ohlson
Ebba Bergman Thomson
Elina Foogerbrant
Jonna Hilblom
Anna Engberg
Ellen Arvidsson
Victor Parkkila
Sanni Nyström
Ellinor Granlund
Anna Vu
Joacim Wallin
Ina Engstrand
Engla Jonsson
Sebastian Larsson
Rasmus Nilsson
Alexander Westman
Hanna Nilsson
Felix Ranow
Love Silfwerplatz
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Ann Cheng
Jonathan Bengtsson
Wilhelm Ericsson
Filip Hörnsten
Adam Lindström
Pontus Hellerstedt
Jonathan Wening
Hilda Broman
Albert Koubov Gonzalez
Billy Jaime Beltran
Hanna Pettersson
Övriga (8) :
Andreas Eckerstrand (Revisorssuppleant)
Joakim Rehn (Andre revisorssuppleant)
Malin Sundmark (Stödmedlem)
Johanna Davis (MÄ)
Andreas Fagerström (MÄ)
Helge Nyman (MÄ)
Olivia Folin
Hanna Wikborg
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1. Formalia
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Mötets öppnande
Ordförande Marcus Hansson öppnar mötet 18:16
Val av mötessekreterare
Mötessekreterare valdes till Axel Ekberg
Val av mötesordförande
Mötesordförande valdes till Helge Nyman
Val av justerare tillika rösträknare
Justerare tillika rösträknare valdes till Sebastian Borsos och Thomas Henriksson.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Möte är stadgeenligt utlyst
Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 56
Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes

2. Entledigande av styrelsemedlemmar och sakrevisorsuppleant
a.

Information om entledigande styrelsemedlemmar och sakrevisorssuppleant
Ordförande Marcus Hansson meddelar mötet om vilka poster som entledigats samt vilka
fyllnadsval som gjorts under verksamhetsåret. Ett meddelande visas upp för mötet.
Meddelandet återfinns i bilaga 1.
Mötet antar informationen från styrelsen.

3. Propositioner
Inga propositioner
4. Motioner
a. Nedläggning av sektionen ”Snigel” enl. DISKs stadga kap. 11.2 § 1.
Ordet lämnas till motionär William Rudenmalm som berättar bakgrunden till sin motion.
William förklarar sin syn på hur snigels verksamhet har bedrivits de senaste två åren. Han
menar att Snigel inte lever upp till de kraven som ställs på en sektion.
Motionen visas upp för mötet och är undertecknad av William Rudenmalm och Jacob
Nienhuysen. Motionen och motionssvar återfinns i sin helhet i bilaga 2.
Motionssvaret från styrelsen läses upp av mötesordförande Helge Nyman.
Hanna Nilsson ordförande i Snigel får ordet och börjar med att tacka styrelsen för det
motionssvar som lämnats och fortsatt visat förtroende för Snigel som sektion. Hanna
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förklarar de grunder som finns för varför en sektionsrepresentant från Snigel inte har
närvarat under styrelsens möten och sammankomster under verksamhetsåret. Hanna
förklara hur Snigel har bedrivit sin verksamhet under det gånga året samt hur de försökt
värva nya medlemmar. Hanna berättar om hur sektionen Snigel är besviken på
motionärerna för att de lämnat in en motion av denna karaktär.
William Rudenmalm replikerar och berättar att han tycker att det krävs för mycket
administrativt arbete med att ha en sektion som lyder under DISK istället för att Snigel
skulle verka som en undersektion till en annan sektion.
Replik från Hanna Nilsson. Hanna menar på att de mesta administrativa arbetet såsom
verksamhetsplan görs av Snigel och inte av DISKs styrelse.
Sebastian Larsson får ordet och påpekar att William talar om hur mycket arbete som
krävs av styrelsen medan styrelsen själva inte uttryckt att arbetsbördan är för stor.
Thomas Henriksson ställer frågan om hur många medlemmar Snigel haft under det
gångna verksamhetsåret samt vilka aktiviteter som bedrivits.
Hanna svarar att omkring 8-10 aktiva medlemmar engagerat sig i Snigel under
verksamhetsåret. De har inte riktigt nått upp till sitt mål som finns med i
verksamhetsplanen. Den planen säger att Snigel skall arrangera ett evenemang i månaden
under verksamhetsårets terminer.
Votering har begärts där stöd för motionen ställs emot avslag för motionen.
Stöd för motionären: 19 röster
Stöd för avslag: 24 röster
Motionen avslås av årsmötet

5. Dechargeärenden
a.

Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
Punkten bordlades på senaste ekonomiska föreningsmötet och tas därför upp på dagens
valmöte.
Den ekonomiska berättelsen visas upp för mötet. Föregående års kassör närvarar inte
mötet. Revisorssuppleant Andreas Eckerstrand och kassör Elsa Lundgren redogör för
och sammanfattar vad som står i den ekonomiska berättelsen.
Händelser under verksamhetsåret 2015 gås igenom kronologiskt. En större summa
pengar saknas från och en polisutredning pågår fortfarande. Andreas Eckerstand menar
därför på att styrelsen för föregående verksamhetsår inte bör ges ansvarsfrihet då
polisutredningen fortfarande är aktiv.
Förvaltningsberättelse samt årsredovisning för verksamhetsåret 2015 återfinns i bilaga 3.
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Revisor Josefin Fors har skrivit en revisionsberättelse som visas upp för mötet. Denna
återfinns i bilaga 4.
Love Silfweplatz som var ordförande under året och Anton Österberg som också satt
med i styrelsen under året påpekar att de inte varit informerade om försvinnandet av de
stora summorna pengarna som försvunnit under verksamhetsåret 2015.
Mötet antar den ekonomiska berättelsen för verksamhetsår 2015.
b. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
Förslag om att förlusten tas från DISKs sparade pengar lyfts.
Mötet beslutar om att förlusten kommer att tas ifrån DISKs sparade pengar.
c. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
Andreas Eckerstrand yrkar på att icke ge styrelse för föregående verksamhetsår
ansvarsfrihet då det fortfarande bedrivs en polisutredning kring de förlorade pengar.
Andreas Fagerström redogör för mötet hur en rättslig process i ämnet går till och vad det
skulle innebära för DISK att ge styrelsen ansvarsfrihet eller icke.
Johanna Davis yrkar på att ge styrelsen för föregående verksamhetsår ansvarsfrihet.
Votering har begärts efter acklamation. De båda yrkandena ställs mot varandra.
Andreas Eckerstrands yrkande: 0
Johanna Davis yrkande: 25
Mötet bifaller Johanna Davis yrkande om att ge styrelsen för föregående verksamhetsår
ansvarsfrihet.
d. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
Marcus Hansson, ordförande för DISK, får ordet och redogör för DISKs preliminära
verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Samtliga verksamhetsplaner
återfinns i bilaga 5.
Årsmötet gör medskick till styrelsen om följande förändringar i den preliminära
verksamhetsplanen.
Jonna Hilblom uppmärksammar ett fel i verksamhetsplanen då ”SSCO, Stockholm
Studenters Centralorganisations” skall korrigeras till ”SSCO, Stockholms Studentkårers
Centralorganisation”.
Sebastian Larsson nämner även att studiebevakningen bör understryka och framhävas
mer i verksamhetsplanen.
Två yrkande om att ändra följande stycke förs fram:
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”DISK skall under verksamhetsåret närvara vid Sveriges Förenade Studentkårer, SFS,
medlemsaktiviteter, både fullmäktige och medlemsmöten för att stärka studentinflytandet
och studentrelationerna nationellt.”
Styrelsens förslag:
”DISK skall verka för att under verksamhetsåret närvara vid Sveriges Förenade
Studentkårer, SFS, medlemsaktiviteter, både fullmäktige och medlemsmöten för att stärka
studentinflytandet och studentrelationerna nationellt.”
Sebastian Larssons förslag:
”DISK skall under verksamhetsåret närvara vid Sveriges Förenade Studentkårer, SFS,
fullmäktige för att stärka studentinflytandet och studentrelationerna nationellt. DISK
skall verka för att medverka vid Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, medlemsaktiviteter
och medlemsmöten”
Styrelsens förslag kommer att adderas till verksamhetsplanen.
Mötet antar DISKs preliminära verksamhetsplan.
Hanna Gäddman redogör för Näringslivssektionen preliminära verksamhetsplan.
Mötet antar Näringslivssektionen preliminära verksamhetsplan.
Thomas Heriksson redogör för Klubbmäseriets preliminära verksamhetsplan.
Mötet antar Klubbmästeriets preliminära verksamhetsplan.
Max Bertilsson redogör för Sportsektionen preliminära verksamhetsplan.
Mötet antar Sportsektionens preliminära verksamhetsplan.
Nina Pettersson Jalming redogör för Musikaliska och Estetiska Sektionens preliminära
verksamhetsplan.
Mötet antar Musikaliska och Estetiska Sektionens preliminära verksamhetsplan.
Sebasthian Borsos redogör för Särimners Kultingars preliminära verksamhetsplan.
Mötet antar Särimners Kultingars preliminära verksamhetsplan.
Henrik Tegnér redogör för Insparkens preliminära verksamhetsplan.
Mötet antar Insparkens preliminära verksamhetsplan.
Hanna Nilsson redogör för Snigels preliminära verksamhetsplan.
Mötet antar Snigels preliminära verksamhetsplan.
Andreas Fagerström redogör för Marskalksämbetets preliminära verksamhetsplan.
Mötet antar Marskalksämbetets preliminära verksamhetsplan.
e. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår
Kassör Elsa Lundgren och ordförande Marcus Hansson redogör för det preliminära
budgetförslaget för kommande verksamhetsår och svara på frågor från årsmötet. Det
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preliminära budgetförslaget visas upp för mötet. Det preliminära budgetförslaget
återfinns i bilaga 6.
Diskussioner angående det nya hyresförslaget förs och frågor kring hur processen för att
skriva på ett kontrakt ser ut ställs. Revisorssuppleant Andreas Eckerstrand ger mötet mer
bakgrund i ämnet och redogör för de siffror som presenteras.
Den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2017 antas av mötet.

6. Valärenden
Valberedningens förslag finnes i sin helhet i bilaga 7.
a. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
Alexander Kekkonen valdes till ordförande för DISK under verksamhetsåret 2017
b. Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
Sofia Ländin valdes till vice ordförande för DISK under verksamhetsåret 2017
c. Val av kassör för nästa verksamhetsår
Sebastian Gabrielsson valdes till kassör för DISK under verksamhetsåret 2017
d. Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
Maja Lund valdes till vice kassör för DISK under verksamhetsåret 2017
e. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
Jens Hall
Olivia Olsson
Axel Ekberg
Ellinor Granlund
Filip Hörnsten
Emelie Persson
Ovan nämnda valdes till ordinarie styrelseledamöter för DISK under verksamhetsåret
2017
f. Val av sektionsrepresentanter till styrelsen för nästa verksamhetsår
Knut Svanfeldt valdes till sektionsrepresentant för Klubbmästeriet.
Victor Parkkila valdes till sektionsrepresentant för Näringslivssektionen.
Pontus Hellerstedt valdes till sektionsrepresentant för Insparken.
Olivia Folin valdes till sektionsrepresentant för Särimners Kultingar.
Nina Pettersson Jalming valdes till sektionsrepresentant för Musikaliska och Estetiska
sektionen.
Max Bertilsson valdes till sektionsrepresentant för Sportsektionen.
Engla Jonsson valdes till sektionsrepresentant för Snigel.
g. Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
Wilhelm Ericsson valdes till förste suppleant för DISK under verksamhetsåret 2017
Carolina Svantesson valdes till andre suppleant för DISK under verksamhetsåret 2017
h. Val av ekonomisk revisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
Grant Thornton valdes till revisor för kommande verksamhetsår.
Andreas Eckerstrand valdes till revisorsuppleant för kommande verksamhetsår.
Joakim Rehn valdes till andre revisorssuppleant för kommande verksamhetsår.
i. Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
Sebastian Larsson valdes till sakrevisor för kommande verksamhetsår.
Postadress: Box 1162, 164 26 Kista Besöksadress: NOD-huset Borgarfjordsgatan 12
Telefon: 08-121 479 92 E-post: info@disk.su.se Webbplats: www.disk.su.se Org.nr: 802401-9047

Valberedningens nominering av Thomas Henriksson dras tillbaka då denne ej längre är
lämplig för posten.
Två nya nomineringar uppkommer under mötet och de båda nominerade accepterar. De
som nominerats till posten som sakrevisrosuppleant för verksamhetsåret 2017 är Henrik
Tegnér och William Rudenmalm.
Acklamation har begärts.
Henrik Tegnér valdes till sakrevisorssuppleant för kommande verksamhetsår.
j.

Val eller ratificering av inspektor
Uno Fors ratificeras som inspektor

k. Fyllnadsval av sakrevisorssuppleant för pågående verksamhetsår
Valberedningen yrkar på att posten lämnas vakant.
Posten sakrevisorssuppleant lämnas vakant tills vidare.

7. Under mötet väckta frågor
Inga övriga frågor har väckts under mötet

8. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Helge Nyman klockan 21:04
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Bilaga 1 – Meddelande om entledigande av styrelsemedlemmar och
sakrevisorssuppleant
Under verksamhetsåret entledigades följande sektionsrepresentanter från sina styrelseposter:
 Adam Staafjord (Sektionsrepresentant Snigel)
 Inez Baud (Sektionsrepresentant Näringslivssektionen)
 Ninni Hörnaeus (Sektionsrepresentant Sportsektionen)
Under verksamhetsåret entledigades följande ledamöter samt suppleanter från sina styrelseposter:
 Sanna Ekneling (Ledamot)
 Joakim Eriksson (Suppleant)
Under verksamhetsåret entledigades Jonna Hillblom som sakrevisorssuppleant för DISK.
Följande fyllnadsval har gjorts under verksamhetsåret:
 Axel Ekberg (Sekreterare)
 Joakim Eriksson (Förste suppleant)
 Max Bertilsson (Sektionsrepresenant Sporten)
 Hanna Gäddman (Sektionsrepresentant Näringslivssektionen)
 Alexander Kekkonen (Andre suppleant)
 Alexander Kekkonen (Förste suppleant)
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Bilaga 2 - Motioner
Nedläggning av sektionen ”Snigel” enl. DISKs stadga kap. 11.2 § 1
Bakgrund
DISK som federaliserad organisation bedriver stora delar av sin verksamhet under någon av sina
sektioner. Då sektionerna utgör föreningens ansikte mot studenterna krävs årsmötes medgivande för att
en sektion ska bildas. På valmöte den 3 december 2014 biföll årsmötet motion om bildandet av sektionen
Snigel. Initialt så hoppades undertecknade, likt många av er andra att sektionen skulle erbjuda föreningen
möjlighet att utveckla verksamheten i en ny riktning. I skrivande stund så har ingen signifikant verksamhet
bedrivits överhuvudtaget och sektionsrepresentant eller ersättare till densamme har varit frånvarande på
majoriteten av styrelsens sammanträden. Av dessa anledningen är det därför vår åsikt att detta tvååriga
experiment nu bör avslutas. Vi yrkar därför att årsmöte beslutar:
Att sektionen Snigel läggs ned med omedelbar verkan enligt DISKs stadga kap. 11.2 § 1
Att uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheter att rekonstruera sektionens verksamhet under en av
föreningens kvarvarande sektioner
Vänligen,
William Rudenmalm,
Medlem
Jacob Nienhuysen,
Medlem
Motionssvar
DISKs styrelse kan inte värdera huruvida den verksamheten som Snigel bedrivit är signifikant eller inte. Vi
ger motionärerna rätt i att ingen sektionsrepresentant har närvarat på något av styrelsens sammanträden
under hela verksamhetsåret samt att efter Snigels sektionsrepresentant entledigats har ingen ny
representant tagits fram av sektionen. Trots detta så hoppas DISKs styrelse att detta kommer att
förbättras i och med val av ny styrelse för Snigel, vilket gör att styrelsen ser positivt på Snigels fortlevnad
som sektion.
DISKs styrelse rekommenderar årsmötet att avslå motionen.
Vänligen,
DISKs styrelse
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Bilaga 3 – Årsredovisning 2015

Studentkåren DISK
Org nr: 802401-9047
Årsredovisning 2015
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Styrelsen för Studentkåren DISK avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1
januari 2015 till 31 december 2015.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Studenkåren DISK arrangerar både studiebevakning och studiesociala verksamheter på
institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året som gått har det köpts in inventarier som nya möbler samt nya högtalare till foobar.
Båda dessa inventarier skrivs av på 5 år. Även en extra iPad har köps in för att underlätta och
snabba på korthanteringen i foobar.
De nya lokalerna har idag varit verksamma i snart 2 år där den nya lokalkostnaden ska ligga på
500.000kr per år. Vi har ännu inte blivit fakturerade för lokalkostnader de senaste två åren varför
dessa ligger reserverade som interimskulder om totalt (518 000) kr.
Efter sommaren har styrelsen arbetat för att öka antalet medlemmar. Efter sommaren ändrade
membit som har hand om kårens medlemsregister system vilket bidrog till att medlemsfakturorna
inte gick att betala till en början, vilket kåren kan ha tappat vissa medlemmar på. Trots
problematiken med inbetalningar efter sommaren så blev det trots allt en stor ökning i
medlemsintäkter i jämförelse med föregående år. Det helårsmedlemskap som föregående år
börjat erbjudas har visat sig vara lyckat då en större andel av medlemmarna valt
helårsmedlemskap istället för terminsmedlemskap.
Kaféverksamheten har setts över och ser bättre ut i förhållande till föregående år. Styrelsen har
genom önskemål valt att ändra sortimentet lite från år 2014. Studentkårens kaféutskott har
jobbat för att utveckla kafét.
Kortbetalningar genom iZettle har genom året inneburit en stor minskning av kontanthantering.
iZettle har visat sig mycket positivt för verksamheten och styrelsen valt att fortsätta använda sig
av kortbetalningar i kårexpeditionen, kafét och foobar. Den ökning i kostnad som iZettle medfört
i och med avgifter som tas ut samt de kostnader som ges genom hårdvaran har setts som
överkomlig för att fortsätta med korthantering.
Under sommaren anordnade DSV en konferens där studenkåren DISK annordnade med
personal. Vid ett tillfälle under konferensen blev en individ bestulen i samband med inhandling av
mat till konferensen, det polisanmäldes. Det visade sig senare vara ett antal kvitton som tappats
bort vid ett inköp.
Under 2015 så har det uppdagats att 140 244,5 kr som finns i bokföringen och skulle finnas i
DISKs kassaskåp inte har kunnat hittas. Trots uttömmande arbete för att gå igenom bokföringen
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och försöka identifiera om det blivit fel i bokningen har vi inte kunnat identifiera orsaken. Detta
har polisanmälts.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Från balanserad vinst/förlust

1 561 785

Från årets vinst/förlust

-125 005

Totalt

1 435 974

Disponeras enligt följande:
I ny balansräkning balanseras

1 435 974

Totalt

1 435 974

Föreningen resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning
2015-01-01 till
2015-12-31

2014-01-01 till
2014-12-31

Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2

3 762 855

3 595 640

-3 117 261

-2 796 972

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3

-703 085

-821 317

-67 513

-11 514

Avskrivningar
Avskrivningar
Rörelseresultat

-125 005

-34 164
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Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter

0

2920

-805

-50

Resultat efter finansnetto

-125 810

-31 294

Extraordinära kostnader

140 244

Räntekostnader

Skatt

Årets vinst/förlust

0

0

0

-125 810

-31 294

Balansräkning
2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

4

242 020
242 020

22 620
22 620

Omsättningstillgångar
Varulager

79 402

141 422

Kundfordringar

31 618

104 670

Övriga fordringar
Skatteförändringar

35 284

Förutbetalda kostnader
Kassa och bank

70 836
117 673

24 637

2084 828

1 843 293

2 422 553

Summa tillgångar

7 744 0

2 661 660

2 121 767

2 144 387
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

5

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

1 561 784

Årets resultat

-125 005
1 436 779

1 593 078
-31 294
1 561 785

Skulder
Lång- och kortfristiga skulder

59 200

47 614

1 166 486

534 988

1 225 686

582 602

Leverantörsskulder
Interimsskulder

6

Summa eget kapital och skulder

2 662 465

2 144 387

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Noter
Not 1 – Redovisnings och värderingsprinciper
Denna årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan. Tillgångar
och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Avskrivningar
Inventarier skrivs av på fem år om inga särskilda orsaker föreligger för något annat. Datorer
skrivs av på tre år under samma princip.
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Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad.

Not 2 – Nettoomsättning
2015-01-01 - 2014-01-01 2015-12-31
2014-12-31
Medlemsavgifter

297 320

275 820

2 986 561

2 974 833

Bidrag

207 000

207 000

Övriga verksamhetsintäkter

271 973

137 987

3 762 854

3 595 640

Försäljning

Summa

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Studentkåren DISK. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlemmen.

Not 3 – Löner och anställda
2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

2

2,3

Löner och ersättningar

553 193

545 047

Sociala kostnader

165 442

159 945

Medelantal anställda under året

Not 4 – Maskiner och Inventarier
2015-12-31

2014-12-31
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Ackumulerade anskaffningsvärden:
-vid årets början

207 690

845 185

-nyinköp

286 913

20 661

0

-658 156

494 603

207 690

-försäljningar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-vid årets början

-185 070

-831 712

0

658 156

-67 513

-11 514

-252 583

-185 070

-avyttringar och utrangeringar
-årets avskrivning

Redovisat bokfört värde

242 020

22 620

Not 5 – Förändring av eget kapital
2015-12-31

2014-12-31

-125 810

-31 294

1 435 974

1 561 785

Fritt eget kapital
Årets resultat
Fritt eget kapital vid årets utgång

Not6 – Interimskulder

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter

2015-12-31

2014-12-31

142 876

130 012

46 334

40 850
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Upplupna kostnader

Summa

977 275

364 127

1 166 486

534 988

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-12-07 för
fastställelse.
Datum och ort:
Revisionsberättelse har lämnats 2016- ___-___
Josefine Fors
Auktoriserad Revisor
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Bilaga 4 - Revisionsberättelse
REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Studentkåren DISK
Org.nr. 802401-9047
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Studentkåren DISK för år 2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Studentkåren DISK för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Anmärkning
Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt stadgar, hållaekonomiskt
åsmöte senast i februari månad (efter räkenskapsårets utgång).
Upplysning av särskild betydelse
Jag vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen som beskriver de stölder som skett av
kontanter från studentkåren. Det är av stor vikt att styrelsen och administrationer ser över och
förstärker rutiner kring kontantkassor för att minska risken för stöld i framtiden.

Stockholm den 7 december 2016
Josefine Fors
Auktoriserad revisor
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Bilaga 5 – Preliminära verksamhetsplaner 2017
Preliminär verksamhetsplan studentkåren DISK
Under verksamhetsåret 2017 skall Studentkåren DISK, nedan kallat DISK, fortsätta arbeta för
dess medlemmars bästa genom att ständigt främja nya initiativ och att rekrytera nya aktiva
medlemmar. DISKs styrelse skall under verksamhetsåret verka för att hitta nya innovativa lösningar för att
öka antalet medlemmar och förbättra föreningens ekonomiska hållbarhet. Samtidigt kommer DISK fortsätta
verka för att stärka samarbetet med Stockholms övriga studentorganisationer.
DISK skall under verksamhetsåret tillsammans med Institutionen för data- och systemvetenskap, nedan
kallat DSV, och Stockholms universitet verka för att studentinflytandet vid institutionen fortsätter att växa.
DISKs Styrelse skall fortlöpande arbeta för kårens självständighet och autonomi för att stärka dess ställning
som oberoende studentkår.
DISK kommer fortsätta sitt arbete för att vara en jämställd och jämlik kår bland annat genom att se över
hur kåren arbetar med kommunikation mot sina medlemmar. DISK skall även verka för att närvaron
i DISKs olika kanaler skall öka. Styrelsen skall se över och kontinuerligt arbeta med att
uppdatera DISKs policy.
DISK skall verka för att utveckla och förbättra studiebevakningen. Vidare skall DISK fortsättningsvis se till
att ge kårens aktiva medlemmar och anställda möjlighet att ta del av utbildningar som kan vara dem och
DISK till nytta.
Under verksamhetsåret fyller DISK år och detta skall firas med den traditionsenliga middagen Ratatosk
under början av verksamhetsåret. DISK skall verka för att utnyttja de lokaler som finns tillgängliga i NOD.
DISK skall under verksamhetsåret se över och uppdatera sortimentet och priserna i DISKs Kafé med
hänsyn till studenternas önskemål. Kårlokalen Foo Bar kommer fortsätta tillhandahållas
till DISKs sektioner samt underhållas genom regelbundna städdagar. För sistaårsstudenterna skall DISK
verka för att arrangera en avslutningsfest i slutet av vårterminen.
DISK skall under verksamhetsåret verka för att genomföra fester och evenemang för medlemmar och aktiva
medlemmar inom DISK. Studentkåren skall även verka för att anordna fester för gäster från andra
studentorganisationer, med syfte att stärka kontakter med dessa. DISK skall under verksamhetsåret verka
för att en dammiddag arrangeras under våren samt att arbetet med en herrmiddag påbörjas under hösten.
DISK skall verka för att tillhandahålla kurslitteratur i form av kompendium för studenterna. DISK skall
verka för att medlemsfördelarna ska väga upp för medlemsavgiften.
DISK skall under verksamhetsåret närvara vid Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, medlemsaktiviteter,
både fullmäktige och medlemsmöten för att stärka studentinflytandet och studentrelationerna nationellt.
Regionalt skall DISK fortsätta representera vid Stockholms Studenters Centralorganisations, SSCOs,
löpande arrangemang under verksamhetsåret.
DISK skall under verksamhetsåret traditionsenligt med studentkårens standar närvara vid fanborgen på
valborg och Nobelbanketten. DISK skall även närvara på magister- och doktorspromoveringar vid
Stockholms universitet.
Marcus Hansson
Ordförande 2016
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Preliminär verksamhetsplan Näringslivssektionen
Näringslivssektionen kommer verka för att sammanföra studenter och representanter från näringslivet.
Detta arbete bör genomföras på ett sådant sätt att det gynnar såväl företag som studenter vid DSV.
Näringslivssektionen kommer inledningsvis lägga stor vikt på Systemvetardagen 2017. Detta arbete pågår
fram till och med den 8 mars samt innefattar ett uppföljningsarbete därefter. Sektionen kommer att verka
för att Systemvetardagen upprätthåller en hög kvalité. Näringslivssektionen verkar för att kontinuerligt
förbättra Systemvetardagen genom att locka fler företag och utöka samarbeten. Planeringen för
Systemvetardagen 2018 kommer att påbörjas omedelbart efter årets Systemvetardag.
Näringslivssektionen strävar efter att stärka de befintliga företagsrelationerna samt att knyta nya kontakter
med företag som kan leda till sponsring i form av direkt finansiering såväl som studentarrangemang men
även kontakter som ger långvariga relationer. Näringslivssektionen strävar hela tiden mot nya former för
kontakter med näringslivet och detta arbete kommer att utvecklas ytterligare under året.
Hela sektionen kommer att jobba aktivt med rekrytering av nya medlemmar från hela DISK i syfte att
engagera dem i sektionens aktiviteter. Detta ska främst ske under Insparken, som planeras i april och maj.
Styrelsen ska verka för kontinuerlig förbättring av fadderverksamheten med kontinuerliga möten mellan
faddrarna och arrangera fler aktiviteter för nya medlemmar. Stor vikt skall läggas på att upprätthålla intresset
som redan finns inom sektionen, genom exempelvis Kick Off under höstterminen. Sektionen kommer även
tillägna tid åt aktiviteter för studenterna med syftet att skapa bättre relationer mellan såväl redan aktiva, som
andra studenter, genom exempelvis sektionssamarbeten såsom fredagspubar och dylikt. Alla medlemmar i
Näringslivssektionen ska aktivt verka för en god sämja med resterande sektioner. Slutligen kommer
Näringslivssektionen även att arbeta aktivt med att skapa en kontinuitet inom sektionen genom
överlämningar och rutiner kring såväl Systemvetardagsarbete som övrigt sektionsarbete.
Hanna Gäddman
Ordförande Näringslivssektionen 2016
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Preliminär verksamhetsplan Klubbmästeriet
Klubbmästeriet skall verka för att under verksamhetsåret 2017 fortsätta att anordna pub varje onsdag samt
en fredag varje månad under terminerna och även arrangera minst två interna fester per termin
för Klubbmästeriets medlemmar. Dessutom skall Klubbmästeriet verka för att anordna marskalkssittningar
där även externa marskalkar får delta. Utöver dessa arrangemang skall Klubbmästeriet verka för att under
året anordna en kräftskiva och en julfest för sina medlemmar.
Klubbmästeriet ska verka för att öka sammanhållningen hos sektionens aktiva medlemmar samt för att
fortsätta att utbilda de aktiva medlemmarna för att förbättra och effektivisera
pubarbetet. Klubbmästeriet skall fortsätta verka för att skapa nya kontakter men även värna om de befintliga
kontakterna inom studentstockholm. Detta skall ske genom att bland annat skicka representanter till de
möten för Klubbmästarrådet som anordnas under året.
Klubbmästeriet skall verka för att utbildning i ansvarsfull alkoholservering
till Klubbmästeriets styrelse samt dem Klubbmästeriets styrelse finner lämpliga.

skall

ges

Klubbmästeriet skall verka för att fortsätta samarbeta med resten av DISK under exempelvis
Systemvetardagen och Insparken. Klubbmästeriet skall även verka för fortsatt samarbete med DISKs andra
sektioner genom att exempelvis låta dessa vara medarrangörer för pubar. Utöver detta
skall Klubbmästeriet undersöka möjligheten för att i slutet av vårterminen anordna en avslutningsfest för
kårens medlemmar i samarbete med DISKs andra sektioner.
Vidare skall Klubbmästeriet verka för att genomföra den traditionsenliga trasperioden på höstterminen då
värvning och utbildning av nya medlemmar i Klubbmästeriet sker. Under denna trasperiod skall tonvikt
läggas vid lika behandling och respekt för de nya medlemmarna.
Thomas Henriksson
Ordförande Klubbmästeriet 2016
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Preliminär verksamhetsplan Sportsektionen
Under
verksamhetsåret
2017
skall
Sportsektionen
verka
för
att
främja
studenthälsan för DISKs medlemmar genom återkommande evenemang, främst i form av sportaktiviteter.
Sportsektionen skall verka för att ge DISKs medlemmar möjligheten att regelbundet spela badminton,
innebandy, basket och fotboll i den utsträckning som DISKs medlemmar efterfrågar och som sektionen kan
tillhandahålla.
Sportsektionen ska tjäna sitt syfte så som det anges i sektionens stadgar och framför allt uppmuntra och
verka för schysst spel och en kamratlig anda. Alla aktiviteter ska i allra största möjliga utsträckning vara
tillgängliga och välkomnande för alla DISKs medlemmar. Sektionens aktiviteter ska också vara öppna för
de som inte är medlemmar i DISK så länge det inte har en negativ inverkan på DISKs ekonomi.
Sportsektionen ska verka för att även studenter från andra länder ska känna sig inkluderade och välkomna
att delta i sektionens aktiviteter.
Sportsektionen skall verka för ett ökat samarbete med andra studentkårer
genom att delta i olika turneringar som anordnas och anordna egna turneringar. Sportsektionen skall också
verka för fortsatt och ökat samarbete med övriga sektioner inom DISK, bland annat genom att medverka
under Insparken. Sportsektionen skall verka för att planeringen av den traditionsenliga resan till
Åre Skiweek under vårterminen 2018 tar sin början. Sportsektionen skall även verka för att få sponsorer till
sina aktiviteter.
Marko Saukko
Ordförande Sportsektionen 2016
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Preliminär verksamhetsplan Musikaliska och Estetiska Sektionen
Den Musikaliska och Estetiska Sektionen, nedan kallad MES, skall under det kommande verksamhetsåret
verka för att bedriva studiesocial verksamhet för DISKs medlemmar, både genom föreställningar på utvalda
tillfällen och under de måndagar som tilldelats sektionen. Denna verksamhet skall ha anknytning till
olika typer av estetisk verksamhet såsom teater, musik, formgivning eller dylikt.
MES skall verka för att genomföra olika sorters projekt som är kopplade till DISK och institutionen, med
strävan efter att visas för en bredare publik.
MES skall verka för att värva nya medlemmar till DISK och till sektionen genom fortsatt marknadsföring
av sektionens verksamhet. Detta kommer framför allt ske under Insparken men även under terminerna
genom kontinuerlig aktivitet, såsom spex och andra event.
MES skall verka för att öka samarbetet med DISKs andra sektioner, genom att arrangera gemensamma
evenemang med dem.
Simon Olofsson
Ordförande Musikaliska och Estetiska Sektionen 2016
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Preliminär verksamhetsplan Särimners Kultingar
Särimners Kultingar skall under verksamhetsåret 2017 verka för att bedriva studiesocial verksamhet
för DISKs medlemmar minst en gång i veckan, utifrån sektionsmedlemmarnas intressen. Särimners
Kultingar kommer även verka för fortsatta regelbundna måndagsevenemang för DISKs medlemmar.
Många av sektionens evenemang arrangeras i kårlokalen Foo Bar. Alla evenemang skall, utom i
undantagsfall, vara alkoholfria och öppna för alla.
Särimners Kultingar kommer att fortsätta samarbeta med DSV och hålla i studiesocial verksamhet
tillsammans med institutionen.
Särimners Kultingar kommer att verka för värvandet av nya medlemmar till sektionen samt öka vetskapen
om de regelbundna evenemangen, särskilt under Insparken.
Särimners Kultingar kommer att verka för ökat samarbete med andra sektioner inom DISK för att
främja DISKs verksamhet. Sektionen kommer att verka för att bistå med tema under vissa
av Klubbmästeriets pubar.
Sektionen kommer även att verka för uppstartandet av nya kreativa projekt utifrån medlemmarnas
intressen.
Sebasthian Borsos
Ordförande Särimners Kultingar 2016
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Preliminär verksamhetsplan Insparkssektionen
Under år 2017 skall Insparkssektionen verka för ett ökat samarbete mellan DISKs samtliga sektioner.
Insparkssektionen skall verka för att värva nya medlemmar till DISK och dess sektioner. Insparkssektionen
skall under vårterminen planera mottagningen av nya studenter inför höstterminen då DISK skall
marknadsföras och nya studenter skall välkomnas med olika aktiviteter. Insparken skall verka för att en av
aktiviteterna är DISK-dagen: en dag då alla DISKs sektioner samarbetar för att introducera
hela DISKs verksamhet. Insparkssektionen skall även se till att de nya studenterna får hjälp att lära sig hitta
i DSVs lokaler genom en vallning. Insparkssektionen skall även verka för att det anordnas en lekdag i
Humlegården med tävlingar och aktiviteter under dagtid på avslutningsdagen. Insparkssektionen skall verka
för att insparksveckorna skall avslutas med festligheter. Insparkssektionen skall även verka för att producera
en Insparkstidning med aktuell information till förmån för nya studenter.
Henrik Tegnér
Ordförande Insparkssektionen 2016
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Preliminär verksamhetsplan Snigel
Snigel skall under det kommande verksamhetsåret verka för att fortsätta att etablera sig som sektion genom
att bedriva studiesocialverksamhet med anknytning till friluftsliv för DISKs medlemmar.
Snigel skall verka för att låta DISKs medlemmar forma sektionen till en friluftslivssektion som möter
medlemmarnas intressen och därigenom anordna aktiviteter som även möter dessa. Sektionen skall verka
för att hålla i minst en aktivitet i månaden under verksamhetsårets terminer, och, om intresse finns även,
under sommarmånaderna.
Snigel kommer verka för att värva nya medlemmar både till DISK och till sektionen. Sektionen kommer
även verka för att öka vetskapen om Snigel och dess verksamhet under verksamhetsåret, både bland nya
och gamla studenter. Snigel kommer även verka för att arbeta sektionsöverskridande genom olika
samarbeten med de övriga sektionerna i DISK.
Hanna Nilsson
Ordförande Snigel 2016
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Preliminär verksamhetsplan Marskalksämbetet
Marskalksämbetets uppgift är att vara ett stödjande och rådgivande organ till DISKs styrelse och presidium,
men även till andra delar av DISK om så efterfrågas. Vidare vill ämbetet verka för att styrelsen får en så
trevlig och lärorik period som förtroendevalda i DISK som möjligt.
För att uppfylla uppgiften ämnar ämbetet att medverka i styrelsens konferenser för att facilitera aktiviteter
relaterade till planering, ledarskap samt teambuilding. Vidare är ämbetets målsättning att genomföra ett antal
utbildningstillfällen med teambuildingaktiviteter, samt i övrigt vara till hands för diverse frågor och samtal både efterfrågade och på eget initiativ.
Ämbetet har som målsättning att vid minst två tillfällen ordna samkväm för styrelsen, samt arrangera den
traditionsenliga skiftesmiddagen där kontakt mellan den avgående och tillträdande styrelsen skapas.
Medlemmar i ämbetet kommer slutligen stå till förfogande för deltagande i olika kommittéer, arbetsgrupper
etc. där vi kan göra nytta.
Andreas Fagerström
Övermarskalk Marskalksämbetet
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Bilaga 6 – Preliminärt budgetförslag 2017
Intäkter
Bidrag
Kafeet
Medlem
KX
Evenemang
Ambassadörsverksamhet
Sektioner
KM
SVD
Insparken
NärS
Sporten
SK
MES
Snigel
Summa intäkter

223 000
817 000
260 640
20 000
45 000
1 105 000
1 226 000
100 000
100 000
63 440
11 850
4 300
500
3 976 730

Utgifter
Kafeet
Medlem
Hyra
KX
Studiebevakning
Evenemang
Administration
MÄ
Utbildning
Ambassadörsverksamhet
Avskrivningar
Sektioner
KM
SVD
Insparken
NärS
Sporten
SK
MES
Snigel
Summa utgifter

772 971
78 721
880 000
377 000
101 000
105 000
120 500
12 000
3 000
90 000
925 400
262 934
123 000
36 300
63 650
18 200
4 300
1 000
3 974 976
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Resultat
Intäkter
Utgifter
Resultat
Resultat

-

3 976 730
3 974 976
1 754
1 754
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Bilaga 7 - Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017
Ordförande
Valberedningen nominerar: Alexander Kekkonen
Alexander blev under föregående år invald som suppleant och har under tiden på denna position visat
framfötterna och varit väldigt engagerad i DISK’s arbete och framtid. Vi tror att Alexander kommer bidra
till en god stämning och samhållning mellan sektionerna.

Vice ordförande
Valberedningen nominerar: Sofia Ländin
Sofia har under föregående år varit väldigt engagerad i kårens aktiviteter genom att anordna Ratatosk. Hon
har även varit väldigt drivande i Särimners Kultingar genom sin styrelseposition som kassör. Vi tror Sofia
kommer fortsätta vara en stark drivande kraft inom DISK och vi tror hon och Alexander kommer
komplimentera varandra bra.

Kassör
Valberedningen nominerar: Sebastian Gabrielsson
Sebastian har under sitt förra år suttit som propagandamästare inom klubbmästeriets styrelse. Där har han
utmärkt sig speciellt genom sin höga arbetsmoral och dedikation till kåren överlag. Har utmärkt sig
speciellt hos sittande kassör Elsa genom att konstant följa upp där deras uppgifter överlappar.

Vice kassör
Valberedningen nominerar: Maja Lund
Maja har under föregående år utmärkt sig genom att anordna Ratatosk samt genom sin förtroendepost där
hon satt som studerande skyddsombud. Vid intervjuer med styrelsen har det uttryckts att Maja har gjort
ett bra jobb i sin position och i styrelsen som helhet.

Övriga ordinarie styrelseledamöter
Valberedningen nominerar:
Jens Hall
Olivia Olsson
Axel Ekberg
Ellinor Granlund
Filip Hörnsten
Emelie Persson
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Styrelsesuppleanter
Valberedningen nominerar:
Wilhelm Ericsson som första suppleant samt Carolina Svantesson som andra suppleant.

Sektionsrepresentanter
Klubbmästeriet nominerar: Knut Svanfeldt
Näringslivssektionen nominerar: Vakant för mer information kontakta Hanna Gäddman
Insparkssektionens nominerar: Pontus Hellerstedt
Särimners Kultingar nominerar: Olivia Follin
Musikaliska och Estetiska sektionen nominerar: Nina Pettersson Jalming
Sportsektionen nominerar: Max Bertilsson
Snigel nominerar: Engla Jonsson

Ekonomisk revisor samt revisorssuppleant
Valberedningen nominerar till ekonomisk revisor: Grant Thornton. Andreas Eckerstrand nomineras till förste
ekonomiska revisor suppleant och Joakim Rehn till andre ekonomiska revisor suppleant.

Sakrevisor samt revisorssuppleant
Valberedningen nominerar Sebastian Larsson till sakrevisor samt Thomas Henriksson till sakrevisorssuppleant.

Inspektor
Valberedningen vill ratificera Uno Fors som inspektor.
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