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Föredragningslista

§1. Yttranderätt tillkommer samtliga närvarande medlemmar av sektionen samt till
av Styrelsen särskilt inbjudna gäster.

§2. Begäran om ordet sker genom handuppräckning och fördelas av
mötesordförande. Detta gäller även replikskiften.

§3. Beslut fattas per acklamation. Vid begärd votering sker denna genom
handuppräckning. Sluten votering sker genom rosta.iare.nu och/eller lappar.
Personval med två eller flera kandidater sker alltid genom sluten votering.

§4. Vid personval med fler än två kandidater ställs samtliga kandidater mot varandra
där den kandidaten som får minst antal röster tas bort. Detta upprepas till en ensam
kandidat står vinnande kvar. Får någon kandidat mer än 50% av de röstberättigade
rösterna har denna kandidat vunnit.

§5. Motionären har alltid rätt att själv presentera sin punkt. Därefter förbehåller
Styrelsen sig rätten att presentera motionssvar innan öppnande av eventuell
diskussion.

§6. Reservation mot beslut fattade i plenum måste inlämnas skriftligen till
fungerande sekreterare eller ordförande före mötets avslutande.

§7. Samtliga beslut ställs alltid mot avslag. Detta görs av gammal hävd som ändock
är ganska trevlig.
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Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021

Syftet med revisionen av sektionens verksamhet och räkenskaper är att säkerställa att
sektionens medlemmar ges en sanningsenlig bild av sektionens löpande verksamhet
och ekonomiska ställning. I egenskap av revisorer har vi granskat styrelsens arbete
löpande under verksamhetsåret samt tagit del av sammanställda balans- och
resultaträkningar för räkenskapsåret. Revisionen syftar även till att säkerställa att
styrelsen agerat i linje med de styrdokument sektionen har och de mandat
sektionsmötet givit dem.

Uttalanden
Vid revisionen har inga större felaktigheter påvisats gällande det presenterade
bokslutet. Likviditeten är god och bokfört resultat anses ge en god bild av
verkligheten. Bokfört material har även genomgående kompletterats med
motsvarande verifikat och ger därmed hög grad av pålitlighet. Vid enstaka fall finns
det dock mindre avvikelser mellan bokfört utfall och budget. Vi väljer dock att se på
kvaliteten av bokslutet i sin helhet och relation till tidigare år, vilket anses vara god.

Efter revision av verksamhetsåret 20/21 konstaterar vi att inga misstankar har
uppkommit om att styrelsen agerat felaktigt eller handlat i strid med sektionens
styrdokument. Däremot vill vi lyfta vikten av transparens och tydlig kommunikation
gentemot sektionens medlemmar. Att kallelser, protokoll och handlingar till de
möten styrelsen kallar till är korrekta, tydliga och kommer ut i tid är en viktig del av
denna transparens som även är reglerad i sektionens styrdokument. Att styrelsen
20/21 vid tillfällen inte följt detta ser vi som ett misstag som lätt kan begås, och inte
ett försök till att vilseleda.

Vidare vill vi även poängtera att styrelsen bör agera för att främja sektionens
engagemang. Styrelsen ska självklart säkerställa att sektionens ekonomiska resurser
inte missbrukas, men samtidigt uppmuntra initiativ som bidrar till ett rikt studentliv,
en aktiv sektion och en välkomnande sektionskultur. Det är därmed viktigt att
styrelsen är tydliga med att förmedla deras bild av sektionsfrämjande engagemang
och hur resurser kan allokeras till initiativ som är sektionsfrämjande. Vi anser att ett
förtydligande av detta skulle kunna underlätta för styrelsen i deras beslutsfattande
samt ge en tydlig bild gentemot förtroendevalda och övriga sektionsmedlemmar av
när de kan förvänta sig få resurser relaterat till sektionsfrämjande verksamhet.

Slutligen konstaterar vi att styrelsens framställda ekonomiska redovisning ger en
rättvis bild av sektionens ekonomiska ställning. Styrelsen har inte tagit beslut som
strider mot de mandat sektionsmötet givit dem.

Rekommendation
Vi tillstyrker
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att sektionsmötet beviljar styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020/2021.

Alexandra Benckert och Carl Stenfelt
Revisorer för verksamhetsåret 2020/2021
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Proposition om budget för räkenskapsåret 2021/2022

Bakgrund

Fo ̈rtroendevalda i sektionens na ̈mnder har utifra ̊n verksamhetsplanen arbetat fram
en budget för respektive nämnds verksamhetsår. Budgetarna har skickats in och
granskats av styrelsen, innan de skickats tillbaka till fo ̈rtroendevalda fo ̈r revidering
efter styrelsens fo ̈rslag. Till sist har en slutgiltig budget skickats in fo ̈r en sista
granskning av styrelsen, innan den godkänts och förts in i sektionsbudgeten för
ra ̈kenskapsa ̊ret 2021/2022. Arbetet har gjorts i samra ̊d med revisorerna. Enligt
reglementet ska styrelsen presentera ett budgetförslag på det första sektionsmötet för
verksamhetsåret – vilket nu go ̈rs.

Yrkande
Med bakgrund i ovansta ̊ende yrkar styrelsen

att Budgeten i Bilaga 1 antas fo ̈r Sektionen fo ̈r Industriell Ekonomi,
ra ̈kenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

Styrelsen 2021/2022 genom
Pontus Olausson, I-17
Kasso ̈r 21/22
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Proposition om Presidiebeslut

Bakgrund
Presidiebeslut anger hur stort belopp Styrelsepresidiet kan besluta om utan att ta ett
Styrelsebeslut enligt Reglemente §1.3.3. Summan bör inte vara för stor då större
belopp bör godkännas av hela styrelsen, men samtidigt stort nog för att inte onödigt
belasta Styrelsen med överflödiga beslutsvägar.

Yrkande

Därför yrkar Presidiet på

att Presidiebeloppet för verksamhetsåret 2021/2022 fastställs till

20000kr.

Presidiet 21/22 genom

Theresa Döös, Vice Ordförande 21/22
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Proposition om att ändra i reglementet för Programansvarig
student

Bakgrund
Skolledningen på ITM har bytt namn från skolstyrelsen till skolans strategiska råd.
Därför behöver reglementet för programansvarig student (PAS) ändras.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar PAS:

att 1.2.11 punkt 8, i möjligaste mån kommunicera I-sektionens åsikter
med skolstyrelsen.

ändras till
1.2.11 punkt 8, i möjligaste mån kommunicera I-sektionens
åsikter med skolans strategiska råd.

Ella Espling, I-18
Programansvarig student
2021/2022
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Proposition angående Kravallen 2022

Beskrivning
Kravallen är en festival för studenter som ämnas hållas i maj 2022. Kravallen syftar
till att stärka  gemenskapen mellan de olika sektionerna på KTH, stärka I-sektionens
anseende på campus och samtidigt  vara ett nöjesfyllt evenemang. Kravallens
huvudsakliga målgrupp är studerande på KTH och studenter på  andra lärosäten,
men är också öppen för allmänheten. Utöver själva festivalen arrangeras
marknadsföringsevent löpande månaderna innan Kravallen, liksom interna event för
de involverade  studenterna.

Bakgrund
Kravallen har genomförts tre gånger, åren 2016, 2017 och 2019. 2020 var planen att
genomföra eventet den  16 maj, men på grund av Corona ställdes det in. Samma sak
skedde 2021. Vi ämnar nu att genomföra eventet 2022 om situationen förbättras.

Kravallen har tidigare drivits som ett styrelseprojekt och pilotprojekt. 2019
upphöjdes det till ett nämndinitiativ med tanken att bli en nämnd 2020, men då vi
inte kunnat säkerställa att konceptet håller  ekonomiskt ytterligare ett år vill vi driva
Kravallen som ett nämndinitiativ 2021/2022.

Budget
Budgeten vi föreslår för 2022 är identisk med den som presenterades på SM#1 2020,
vilket i sin tur var i stort sett identisk med den budget som presenterades på SM#2
2019. Den bygger på 2019 års upplagas lärdomar, där Kravallen utöver att vara en
succé visade ett positivt ekonomiskt resultat.  Utöver detta fungerade budgeten väl
under hela planeringen inför Kravallen 2020.
Yrkande

Därför yrkar styrelsen på

att Kravallen 2022 kvarstår som nämndinitiativ för 2021/2022 med bifogad
budget och låta styrelsen ta ansvar för att tillsätta en ansvarig för
Kravallen 2021/2022.

att Om inget intresse för ansvar finnes tar styrelsen på sig att informera om
nämndinitiativet inför SM#4  för att tillsätta projektledare för Kravallen
2022/2023.

Styrelsen 21/22 genom

Elza Berisha, Eventansvarig

Annie Holgersson, Kommunikationsansvarig
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Motion angående Behandling av Personuppgifter

Bakgrund
Sektionen har historiskt haft en “Rutin för lagring av personuppgifter”. Denna Rutin
har som bakgrund 3§ personuppgiftslagen (1998:204). Denna lag gäller inte längre
och har ersatts av “Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679”,
allmänt känd som Dataskyddsförordningen (GDPR), sedan 2018-05-25. Eftersom
Sektionen för Industriell Ekonomi hanterar olika typer av uppgifter som enligt GDPR
klassificeras som personuppgifter är det därmed nödvändigt för Sektionen att ha en
policy vari det beskrivs hur Sektionen för Industriell Ekonomi hanterar sådana
personuppgifter i enlighet med GDPR. Därför anser jag att Sektionen skall skapa ett
nytt policydokument. Syftande till att sektionens medlemmar, nuvarande, före detta
och framtida, ska kunna känna sig trygga i hur deras personuppgifter hanteras.
Policyn bör minst omfatta, men inte begränsas till insamling, användning, lagring
samt spridning av personuppgifter.

Yrkande
Jag yrkar därför på:

- att Sektionen för Industriell Ekonomi upphäver “Rutin för lagring av
personuppgifter”.

- att Sektionen för Industriell Ekonomi skapar en ny Policy för Behandling
av Personuppgifter utifrån “Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU)
2016/679.”

Gustav Granlund, I-19
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Motionssvar Personuppgifter

Bakgrund
Mot bakgrund av den i motionen nämnda lagändring till “Europaparlamentets och
Rådets Förordning (EU) 2016/679” ser sektionsstyrelsen det nödvändigt att
uppdatera policyn för hantering av personuppgifter. Detta behov är tidigare
identifierat och styrelsen välkomnar motionens avsikt. Det är en självklarhet att alla
nuvarande, tidigare och framtida medlemmar på sektionen känner sig trygga med
och har makt över behandlingen av sina personuppgifter.

Styrelsen håller i helhet med motionären och bejakar motionen för att säkerställa att
den nya policyn uppfyller alla de krav som ställs på sektionen genom
dataskyddsförordningen (GDPR).

Yrkande

Därmed yrkar Styrelsen på

att motionens bifalles i sin helhet

att styrelsen åläggs att genomföra dessa förändringar till
Sektionsmöte 2, SM2.

Styrelsen 21/22 genom

Charlotte Paulson Ramel, Administrativt Ansvarig

Oliver Midbrink, IT-ansvarig

Ella Espling, Programansvarig student
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Motion angående namnbyte

Bakgrund
I och med att ICM håller på att genomgå en omfattande förändring till att bli en
seriös och aktiv fondverksamhet anser vi att ett namnbyte är lämpligt. Vår filosofi är
att framtidens kapitalförvaltare är ingenjörer och därav föreslår vi att ICM bör byta
namn till Ingenjörskapital (IK).

Yrkande

Vi yrkar därför på:

att på sida sju i Reglemente ändra “ICM = I Capital Management” till
“IK = Ingenjörskapital”.

att samtliga ställen i Reglemente där ICM nämns byts ut mot IK.

att samtliga ställen i Reglemente där I Capital Management nämns byts ut
mot Ingenjörskapital.

Gorm Henriksen, ordförande för ICM, I-20
Jasper Wijk, vice ordförande för ICM, I-20
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Motionssvar ICM - Namnbyte

Bakgrund

Styrelsen ställer sig positiva till ICMs ambitionsnivå och deras strävan mot att förnya
nämnden, och ser att ett namnbyte är ett steg på vägen.

Yrkande

Därför yrkar Styrelsen på

att Bifalla motionen i sin helhet.

Styrelsen 21/22 genom

Theresa Döös, Vice Ordförande 21/22
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Motion angående allokeringspolicy

Bakgrund
Tidigare har ICM haft en allokeringspolicy som inte godkändes av SM. I linje med
vårt

motto om transparens föreslår vi att det är lämpligt att sektionen bör godkänna

Ingenjörskapitals (IK) allokeringspolicy. I denna anda framför vi nu IK:s första

allokeringspolicy.

Yrkande
Vi yrkar således på:

att anta Allokeringspolicy som ett policydokument.

Gorm Henriksen, ordförande för IK, I-20

Jasper Wijk, vice ordförande för IK, I-20

Bilagor

Allokeringspolicy:

https://drive.google.com/file/d/14A_5Td1C6kH9_CEzmbFCMMgYbbZ-XI4A/vie
w?usp=sharing
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Motionssvar Allokeringspolicy - Verksamhetsår 21/22

Bakgrund

De långsiktiga investeringar som sektionen gör genom ICM har tidigare reglerats av
en Allokeringspolicy, som godkändes av föregående presidium med en
tidsbegränsning. Denna tidsbegränsning har nu passerat, varför Styrelsen anser att
en ny Allokeringspolicy är nödvändig. Motionsägarna har under framtagandet av
denna Allokeringspolicy haft ett gott samarbete med sittandes presidium som anser
innehållet i policyn sund. Motionsägarna har visat en god förståelse för kraven
sektionen har på en Allokeringspolicy gällande målsättningar och riktlinjer samt
rapportering och övervakning, varför Styrelsen ställer sig positiv till motionen.

Dock uppmärksammade Styrelsen en brist i handlingsplanen vid överträdelse av
policyn. Detta ser vi gärna åtgärdas.

Yrkande

Därför yrkar Styrelsen på

att Bifalla motionen med följande ändringar

I sista meningen på sidan 3 ändra “Ifall IK avviker från policyn,

exempelvis att en position blir större än 33% av innehavet, skall detta

omgående kommuniceras till bolagsstyrelsen” till “Ifall IK avviker

från policyn, exempelvis att en position blir större än 33% av

innehavet, skall detta omgående kommuniceras till bolagsstyrelsen,

om sådan finns, samt till Sektionens Styrelse”.

Styrelsen 21/22 genom

Pontus Olausson, Kassör 21/22

Theresa Döös, Vice ordförande 21/22
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Motion angående bolagisering av Ingenjörskapital (IK)

Inledning
Som studenter på industriell ekonomi är vi väl bevandrade i tvärsnittet mellan
matematik och ekonomi. Men detta till trots har vi, som sektion, inte till fullo begripit
oss på det mest kraftfulla konceptet som finns inom ramen för ekonomi, nämligen
ränta-på-ränta effekten. För om vi till fullo hade begripit det hade vi insett att det inte
är ekonomiskt försvarbart att placera hela sektionens kapital på ett bankkonto, i
stället för att låta en del förräntas av värdepapper. Å andra sidan är I-sektionen en
allmännyttig ideell förening som är begränsat skattskyldig, vilket innebär att vi
åtnjuter en ytterst förmånlig beskattning. För att behålla vår skattestatus krävs det
att sektionen uppfyller verksamhetskravet, som påbjuder att 90-95% av intäkterna
ska främja ett allmännyttigt ändamål. Det betyder att sektionen inte aktivt kan
handla med värdepapper utan att ådra sig sig betydligt högre skatter. Sektionen har
därmed under sin 30-åriga livstid aldrig på ett nämnvärt sätt förräntat sitt sparade
kapital. Låt oss göra några konservativa antaganden av vad detta har inneburit för
sektionen.

Antagandena är att kapitalet hade förräntats i takt med OMXS30 och startkapital 150’
med ett årligt tillskott på 40’ under de första 10 åren, därefter ett årligt tillskott på 60’
under de kommande åtta åren, varefter ett årligt tillskott på 80’ under de senaste 10
åren. Vi antar att sektionen kommer igång med sitt investerande år 1992, det vill säga
ett år efter grundandet.

Lösningen
Att vi är en allmännyttig ideell förening är emellertid ingen ursäkt till att vi har gått
miste om en betydande potentiell avkastning i och med att det finns en simpel
lösning på problemet. Lösningen är att I-sektionen bildar ett aktiebolag som får
ansvara för kapitalförvaltningen. På så sätt uppstår en koncern med I-sektionen som
moderbolag och aktiebolaget som dotterbolag. Tillskott av kapital från moderbolag
till dotterbolag utgör aktieägartillskott och räknas inte med i varken verksamhets-
och eller fullföljdskravet, förutsatt att kapitalet inte är ämnat för att täcka ekonomiska
underskott i bolagets verksamhet, varvid tillskottet i så fall utgör driftbidrag som ej
är undantaget från verksamhetskravet(1). Å andra sidan är IK:s verksamhet av sådan
art att sannolikheten för att drabbas av underskott får betraktas som ytterst låg.
Därtill är aktieägartillskott inte skattepliktiga för dotterbolaget(2). Följaktligen
kommer sektionen att vara fortsatt begränsat skattskyldig samtidigt som IK:s vinster
beskattas i enlighet med gängse beskattning för aktiebolag. Vad gäller framtida
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utdelningar av vinster till moderbolaget är dessa skattebefriade, eftersom de redan
har skattats för hos dotterbolaget(3). Nämnvärt är även att koncernbidrag inte är
tillåtet då sektionen är en allmännyttig ideell förening.

Hur bolaget bildas
Vid bolagsbildningen upprättar en av sektionens firmatecknare, det vill säga
antingen ordförande eller kassör, en stiftelseurkund där I-sektionen anges som
stiftare och tecknare av aktier. Vidare ska även en av sektionens firmatecknare
upprätta en bolagsordning för aktiebolaget. Vid upprättandet av bolaget tillkommer
en anmälningsavgift på 1900 kr till Bolagsverket. Därefter tecknar sektionen aktier
och betalar för dem genom att sätta in pengar på ett särskilt bankkonto. Efter
insättningen ordnar vederbörande bank ett bankintyg som sektionen skickar in till
Bolagsverket. Efter att bankintyget är inskickat anmäler sektionen aktiebolaget för
registrering, varvid också inlämning av stiftelseurkunden och bolagsordningen sker,
till Bolagsverket som registrerar bolaget. Slutligen anmäler en av sektionens
firmatecknare aktiebolagets verkliga huvudman, som är organisationen
I-sektionen(4).

Ansvaret för att upprätta bolagets årliga bokslut kommer att ligga hos bolagets
ekonomiansvarige i IK. Revisionen av bokslutet kommer att genomföras av
sektionens revisorer.

(4) Bolagsverket, Starta aktiebolag, 2020.
(3) Skatteverket, Skatteregler för ideella föreningar, 2013, s. 4.
(2) Skatteverket, Aktieägartillskott, 2019.
(1) Stenberg, Gränsen mellan aktieägartillskott, näringsbidrag och driftbidrag, 2020,
sid. 5.

Ansökan och reglemente
IK underställer sig I-sektionens stadgar, reglemente och policyer, vilket innebär att IK
exempelvis kommer ha en vår- och centralrekrytering. Detta innebär exempelvis att
IK och dess medlemmar är förpliktade att agera i enlighet med sektionens policyer,
såsom uppförandepolicyn och policyn för kommunikation. Om en medlem i IK
bryter mot sektionens regler kan IK:s bolagsstyrelse vidta åtgärder mot den och i
värsta fall utesluta medlemmen. Eftersom medlemmar ur sektionsstyrelsen alltid har
majoritet i IK:s styrelse har de alltid mandat att se till att sektionens regler och
värdegrund efterföljs. Vidare kommer de I-studenter som engagerar sig inom IK inte
att ha ett anställningsavtal utan arbetet utförs ideellt och därav kommer ingen att
avlönas. Samtliga av IK:s medlemmar måste vara THS-medlemmar.
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För att IK skall kunna bedriva en betydande kapitalförvaltningsverksamhet åt
sektionen måste det finnas garantier för att IK:s verksamhet under inga
omständigheter kan misskötas av dess ledning. Därav kommer vi nedan föreslå en
lednings- och styrelsestruktur för bolaget som minimerar risken för att detta kan äga
rum.

Ledningen
Den nuvarande rollen som ordförande för IK kommer efter bolagisering att också
inta rollen som verkställande direktör. Rollen som IK:s VD kommer att innefatta
samma ansvarsområden som ordförande tidigare har fyllt. Den verkställande
direktören utser den interna verksamhetsstrukturen och ansvarar för rekrytering och
utser vem som ska erhålla positionen som Vice VD för IK i samband med
vårrekryteringen på redovisningsbara grunder. Dessutom måste varje
positionsförändring i fonden godkännas av VD:n. Omval för denna roll hålls under
bolagsstämman som infaller på SM4. Under bolagsstämman får bolagets aktieägare,
alltså sektionen som i sin tur är en ideell förening och därmed ägs av dess
medlemmar, rösta om vem som ska få inta förtroendeposten som VD för IK.

Styrelsen
Styrelsen för IK har rollen att övervaka bolagets ledning för att säkerställa att
besluten som ledningen tar alltid är i aktieägarnas bästa intresse. Med majoritet har
styrelsen av IK rätten att påverka verksamheten på alla sätt, så länge inga särskilda
bestämmelser med aktieägarna motsätter sig detta. För att tydliggöra kan alltså inte
sektionens styrelse direkt påverka IK:s verksamhet denna makt är endast reserverad
till bolagets styrelse. Vi föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter, varav alla
reserveras till följande poster inom sektionen: näringslivsansvarig, sektionens kassör,
f.d. VD för IK, f.d. vice VD för IK och ordförandeposten i IK:s styrelse reserveras till
sektionens ordförande. Detta säkerställer att förtroendevalda som sitter i sektionens
styrelse har majoritet i bolagets styrelse. Eftersom det vid bolagets grundande varken
finns en f.d. VD eller en f.d. vice VD föreslår vi att f.d. ordförande för IK (Magnus
Borg) och f.d. vice ordförande (Erik Römpötti) intar dessa positioner.

Eftersom vi nu lägger grunden för ett långsiktigt och betydande projekt för sektionen
är det essentiellt att grundstenarna läggs på rätt sätt. Således menar denna motion att
se till att bolaget struktureras på ett sådant vis att utifall IK en dag skulle ledas av
individer som inte driver verksamheten utefter vad de tror är i aktieägarnas bästa
intresse, så ska denna ledning snabbt kunna fällas av en bolagets oberoende styrelse.
Av denna anledning understryker vi att en nuvarande IK medlem aldrig skall kunna
ingå i bolagets styrelse, då vi vill att styrelsen skall vara oberoende av den rådande
bolagsledningen. Däremot menar vi att det är essentiellt att styrelsen består av ett
fåtal individer som är väl orienterade i IK:s verksamhet men som inte längre delar de
incitament som en potentiellt opassande ledning skulle kunna tänkas besitta. Det är
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just därav som vi menar att det är en stor resurs att en minoritet i styrelsen reserveras
till IK:s avgående VD och vice VD. Detta råder självfallet inte ifall en VD eller Vice
VD tidigare har avsatts från denna roll av styrelsen, då hålls ett fyllnadsval. Vi menar
att bolagsstyrelsen i tillägg till sin granskande roll även kan fylla en viktig
rådgivande funktion för den nya ledningen, och att IK:s föregående ledningen är
särskilt lämpade för detta. Ifall VD:n för IK har avsatts hålls ett fyllnadsval vid nästa
SM. Kassören är en given ledamot då IK självfallet måste ha en nära koppling till
sektionens finanser. Vi menar att sektionens ordförande är en lämplig ordförande i
bolagets styrelse, då denna individ har fått den ultimata förtroendeposten att leda
sektionen och därav med hög säkerhet alltid bör ha sektionens (aktieägarnas) bästa
intresse för ögonen. Dessutom menar vi att sektionens näringslivsansvarige bör ha en
reserverad roll i styrelsen, då IK kommer vara en vinstdrivande verksamhet som har
en nära kontakt med näringslivet.

Studentnytta
Det finns dock fler än rent monetära skäl till att I-sektionen borde bedriva en aktiv
och seriös fondverksamhet, nämligen det ömmande skälet att I-studenter ska få
möjlighet att redan under studenttiden utvecklas och lära sig om
värdepappershandel och kapitalförvaltning. Många I-studenter kommer att arbeta
hos banker, fondkommissionärer och riskkapitalbolag, och ännu fler I-studenter
kommer att syssla med investeringar på fritiden. Således är det viktigt att I-Sektionen
har en fondverksamhet värd namnet som kan tillgodose studenters behov av att
utvecklas inom värdepappershandel och kapitalförvaltning, eftersom det skapar ren
och skär studentnytta. I dagsläget ges inte I-studenter dessa möjligheter eftersom
sektionens enda nämnd som sysslar med kapitalförvaltning IK har ett sammanlagt
kapital om drygt ett prisbasbelopp. Problemet är med andra ord att det inte finns
incitament för att bedriva en seriös fondverksamhet då tilltron som krävs för detta
inte tilldelas IK och för att sektionen olikt många andra studentkårer inte har tagit
sitt långsiktiga sparande på allvar. Detta kan jämföras med exempelvis
Handelshögskolans studentkår, i Stockholm, som för fem år sedan startade en
studentfond, och som redan förvaltar kapital i miljonklassen och som årligen
engagerar ett hundratal studenter.

Vi ser dessutom en tydlig långsiktig studentnytta i att spara kapital genom en
fondverksamhet då sektionen på sikt likt fondverksamheten som bedrivs av
studenter i Handelshögskolan Göteborg kommer kunna bidra med en pålitlig och
betydande inkomstkälla som kan delas ut till sektionen.

Återinvestering i fonden
För att uppnå en ränta-på-ränta effekt är det viktigt att de kapitalvinster som IK gör
återinvesteras i studentfonden men det är dessvärre inte tillräckligt för att kunna
växa fonden i en önskvärd takt. Således för att garantera ett kontinuerligt sparande
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och att IK:s intäkter används till rätt ändamål bör 80% av IK:s intäkter efter
beskattning, som ej är kapitalvinster, återinvesteras i studentfonden. Samtliga
kapitalvinster skall återinvesteras i fonden. Resterande intäkter kan användas för att
täcka löpande utgifter eller delas ut till sektionen.

Yrkande
Det tänkta aktiebolaget “Ingenjörskapital AB” hänvisas nedan som IK.

Därför yrkar vi på:

att nedanstående förändringar påbörjas omgående.

att I-Sektionen, genom firmatecknare, upprättar och tecknar aktier för ett
aktiebolag med namnet “Ingenjörskapital AB”.

att i Reglemente 26.2 ändra punkten 26.2.2 “verifiera bokföring,
beslutsmässighet och verksamhet i sektionen.” till “verifiera bokföring, beslutsmässighet och
verksamhet i sektionen och IK.”.

att i Reglemente 26.2 ändra punkten 26.2.3 “uttala sig om ansvarsfrihet
för sektionens styrelse under det år som revisionen avser.” till “uttala sig om ansvarsfrihet för
sektionens och IK:s styrelse under det år som revisionen avser.”.

att i Reglemente 26.2 ändra punkten 26.2.4 “beakta dels god revisionssed
och dels god revisorssed. Detta innebär bland annat att en revisor ej ska vara en aktiv medlem
av ekonomirådet under samma räkenskapsår som denne är revisor.” till: “beakta dels god
revisionssed och dels god revisorssed. Detta innebär bland annat att en revisor ej ska vara en
aktiv medlem av ekonomirådet eller IK under samma räkenskapsår som denne är revisor.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 1.2.2.7 “vara styrelseordförande för
IK:s styrelse.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 1.2.5.11 “vara styrelsemedlem i IK:s
styrelse.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 1.2.8.5 “vara styrelsemedlem i IK:s
styrelse.”.

att i Reglemente ändra punkt 16.1 “Ledamöter“ till “Ledning”.

att i Reglemente ändra punkt 16.1.1 “IK leds av en förtroendevald
ordförande.” till “IK leds av en förtroendevald verkställande direktör.”.
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att i Reglemente ändra punkt 16.1.2 “IK skall ha en ekonomiansvarig,
vilket kan vara nämndens förtroendevalda ordförande.” till “IK skall ha en ekonomiansvarig,
vilket kan vara bolagets verkställande direktör.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.3 “Sektionsmedlemmar har
möjlighet att under hela verksamhetsåret ansöka och antas till IK.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.4 “Allt arbete som utförs inom
ramen för IK:s verksamhet är ideellt och således är ingen medlem i IK anställd eller avlönad.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.5 “ IK skall ha en vice VD, som
skall utses av IK:s verkställande direktör i samband med vårrekryteringen.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.6 “IK:s verkställande direktör
förväntas att vid avgång inta en position som styrelsemedlem. Ifall den verkställande
direktören har blivit utesluten gäller detta ej utan då hålls ett fyllnadsval vid nästkommande
SM.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.7 “IK:s vice verkställande
direktör förväntas att vid avgång inta en position som styrelsemedlem. Ifall den vice
verkställande direktören har blivit utesluten gäller detta ej utan då hålls ett fyllnadsval vid
nästkommande SM.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.8 “En nuvarande IK medlem kan
aldrig ingå i bolagets styrelse”.

att i Reglemente ändra punkt 16.3.1 “Ordförande för IK väljs på det andra
ordinarie SM på våren.” till “Verkställande direktör för IK väljs på det andra ordinarie SM på
våren.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.3.3 “Bolagsstämman för IK hålls
under SM4 och kallelsen till bolagsstämman sker på facebookgruppen “Sektionsengagemang
på Industriell Ekonomi KTH”.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.3.4 “Ifall en av de reserverade
platserna i IK:s styrelse nekas av den tänkta ledamoten hålls ett fyllnadsval vid
nästkommande SM.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.3.5 “En verkställande direktör för
IK kan endast väljas om en gång till verkställande direktör.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.4.3 “Ekonomiansvarig skall
upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen och övrig normgivning enligt
Bokföringsnämnden.”.
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att i Reglemente lägga till en punkt 16.4.4 “80% av IK:s intäkter, som ej är
kapitalvinster, skall efter beskattning återinvesteras i, den av IK drivna, fonden.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.4.5 “Samtliga kapitalvinster skall
återinvesteras i den av IK drivna fonden”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.5 “Bolagsstyrelse”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.5.1 “Bolagsstyrelsen skall bestå av
fem ledamöter varav dessa är reserverade till sektionens näringslivsansvarig, kassör, f.d. VD
för IK, f.d. vice VD för IK och ordförandeposten i styrelsen reserveras till sektionens
ordförande.”

att i Reglemente lägga till en punkt 16.5.2 “Bolagsstyrelsens uppgift är att
granska och agera rådgivare till bolagets ledning.”.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.5.2 “Styrelseledamöter kan aldrig
samtidigt inta en position i IK:s styrelse och IK:s verksamhet.”.

att tillsätta f.d. ordförande, Magnus Borg och f.d. vice ordförande, Erik
Römpötti till de två styrelseplatserna reserverade till f.d. VD och f.d. vice VD.

att IK underställer sig samtliga av sektionens stadgar, reglemente, policyer
och värdegrund.

Gorm Henriksen, ordförande för IK, I-20
Jasper Wijk, vice ordförande för IK, I-20
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Motionssvar ICM - Bolagisering
Bakgrund

Styrelsen ser och uppskattar en välskriven motion och stöttar ICMs vision med
nämnden. Omfattningen av projektet ska inte underskattas och just detta kan vara
anledningen att denna omställning inte gjorts tidigare.

Denna motion har stor påverkar på Sektionen, vi anser att Sektionen själv behöver
mer tid att överlägga denna motion. Bolagsstyrelsens medlemmar måste få tid att
sätta sig in i sitt kommande uppdrag, företagets uppbyggnad samt eventuella
skatteregler som gäller då en ideell förening skapar ett dotterbolag med AB som
bolagsform. Tanken är att vi i sektionsstyrelsen då också ska kunna lämna ett
utlåtande kring skatteregler, bolagsform och anna allmännyttig information när ett
bolag startas. Många andra stora motioner, som aktiva avtal, har diskuterats i
flertalet SM och har blivit bättre och rimligare för Sektionen i slutändan.

I och med tillägget av punkt 16.2.3 blir ICM den enda nämnden som har kontinuerlig
rekrytering och frånställer sig Centralrekryteringen. Till skillnad från Dagen I,
Spexet, Kravallen och Mottagningen ser Styrelsen inget syfte med att erbjuda ICM ett
extra rekryteringstillfälle.

Vi yrkar även på att reservera en alumnmedlem i bolagsstyrelsen för att ge
långsiktighet i verksamheten, vilket är viktigt - inte minst i ett aktiebolag. Denna
alumnmedlem kommer ersätta föregående vice ordförandes plats i styrelsen. Utöver
denna alumnmedlem vill styrelsen även se att iCM tillsätter en revisor.

Vi hänvisar till grundtanken “Vi föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter,
varav alla reserveras till följande poster inom sektionen: näringslivsansvarig,
sektionens kassör, f.d. VD för IK, f.d. vice VD för IK och ordförandeposten i IK:s
styrelse reserveras till sektionens ordförande. Detta säkerställer att förtroendevalda
som sitter i sektionens styrelse har majoritet i bolagets styrelse.”. Punkt 16.3.4,
kommer innebära att om en sektionsstyrelse-medlem inte kan acceptera sin plats, av
personliga eller professionella skäl, kan sektionsstyrelsen tappa sin majoritet i
bolagsstyrelsen. Detta är en stor anledning att inte acceptera motionen som den ser
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ut idag.

Vi ser därför att motionen bifalles med några viktiga modifikationer och ett
tidsperspektiv där inga förändringar som beskrivs i motionen implementeras förrän
ett godkännande av SM under andra ordinarie Sektionsmötet.

Yrkande
Därför yrkar Styrelsen på

att Bifalla motionen med följande ändringar:

● Att ändra första att-satsen “att nedanstående förändringar

påbörjas omgående.” till: att nedanstående förändringar

påbörjas efter att motionen bifalles i en andra omröstning på

SM2.”

● Ta bort punken: “att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.3

“Sektionsmedlemmar har möjlighet att under hela

verksamhetsåret ansöka och antas till IK.”.”

● Lägga till en punkt om revisorns ansvar mot ICM.

● Att ändra punkten: “att i Reglemente lägga till en punkt

16.5.1 “Bolagsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter varav

dessa är reserverade till sektionens näringslivsansvarig,

kassör, f.d. VD för IK, f.d. vice VD för IK och

ordförandeposten i styrelsen reserveras till sektionens

ordförande.””till “att i Reglemente lägga till en punkt 16.5.1

“Bolagsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter varav dessa är

reserverade till sektionens näringslivsansvarig, kassör, f.d.

VD för IK, en alumn som agerar vice VD och

ordförandeposten i styrelsen reserveras till sektionens

ordförande.””

● Att ändra punkten “att tillsätta f.d. ordförande, Magnus

Borg och f.d. vice ordförande, Erik Römpötti till de två

styrelseplatserna reserverade till f.d. VD och f.d. vice VD.”
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till “att tillsätta f.d. ordförande, Magnus Borg och en alumn

till de två styrelseplatserna reserverade till f.d. VD och

alum.”

● Ta bort punkten: “att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.7

“IK:s vice verkställande direktör förväntas att vid avgång

inta en position som styrelsemedlem. Ifall den vice

verkställande direktören har blivit utesluten gäller detta ej

utan då hålls ett fyllnadsval vid nästkommande SM.”.”

● Ändra punkten: “att i Reglemente lägga till en punkt 16.2.6

“IK:s verkställande direktör förväntas att vid avgång inta en

position som styrelsemedlem. Ifall den verkställande

direktören har blivit utesluten gäller detta ej utan då hålls ett

fyllnadsval vid nästkommande SM.”.” till “att i Reglemente

lägga till en punkt 16.2.6 “IK:s verkställande direktör

förväntas att vid avgång inta en position som

styrelsemedlem. Ifall den verkställande direktören har blivit

utesluten, avstängd, åkt på utbyte eller på något annat sätt

inte kan uppfylla sina arbetsuppgifter kommer platsen gå till

IK:s vice verkställande direktör. Om även denna kandidat inta

positionen  lämnas den tom till nästa verksamhetsår. “

● Ta bort punkten:” att i Reglemente lägga till en punkt 16.3.4

“Ifall en av de reserverade platserna i IK:s styrelse nekas av

den tänkta ledamoten hålls ett fyllnadsval vid nästkommande

SM.”.”

● Lägg till en punkt: “Ifall en av de platserna i IK:s styrelse

som reserverats till Sektionsstyrelsen nekas, skall den fyllas

av en annan Sektion Styrelsemedlem. Skulle ingen

styrelsemedlem kunna ta platsen lämnas den vakant till nästa

verksamhetsår.”

● Ändra följande mening i paragraf 6 i bilagan Bolagsordning

från “ lägst tre och högst sju styrelseledamöter ” till

“Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem
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styrelseledamöter”

● Att i bilagan Bolagsordning göra vederbörliga redaktionella

ändringar.

Styrelsen 21/22 genom

Carl-Åke Willberg, Ordförande 21/22

Sebastian Malmgren Strömberg, Näringslivsansvarig 21/22
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Motion angående utvidgning av sektionens sparande

Bakgrund
Sektionen har under sina 30 levnadsår i princip enbart sparat sina intjänade pengar
på bankkonto, vilket innebär att vi aldrig på ett förnuftigt sätt har förräntat vårt
kapital då räntan på bankkonton är närmare noll. Med grundläggande kunskaper i
ekonomi inser man fort att sektionen har en negativ realavkastning, då
inflationsnivån överstiger räntenivån, vilket betyder att vi år efter år har förlorat
pengar på att spara vårt kapital på banken. Om sektionen i stället hade sparat en
betydligt större del av sitt kapital i aktier och fonder hade sektionen under årens
lopp, även med konservativa antaganden, tjänat flera miljoner i avkastning. Att
sektionen inte har insett värdet i att spara i tillgångar med möjlighet till
värdestegring blir särskilt påfallande då man beaktar att, dåvarande, Ingejörskapital
(IK) gavs ett startkapital på 30 000 kr att handla värdepapper för. Utöver det har inga
investeringar i värdepapper gjorts.

Det finns dock fler än rent monetära skäl till att I-sektionen borde bedriva en aktiv
och seriös fondverksamhet, nämligen det ömmande skälet att I-studenter ska få
möjlighet att redan under studenttiden utvecklas och lära sig om
värdepappershandel och kapitalförvaltning. Många I-studenter kommer att arbeta
hos banker, fondkommissionärer och riskkapitalbolag, och ännu fler I-studenter
kommer att syssla med investeringar på fritiden. Således är det viktigt att I-Sektionen
har en fondverksamhet värd namnet som kan tillgodose studenternas behov av att
utvecklas inom värdepappershandel och kapitalförvaltning, eftersom det skapar ren
och skär studentnytta.

I dagsläget ges inte I-studenter dessa möjligheter eftersom sektionens enda nämnd
som sysslar med kapitalförvaltning IK har ett sammanlagt kapital om drygt ett
prisbasbelopp. Problemet är med andra ord att det inte finns incitament för att
bedriva en seriös fondverksamhet då tilltron som krävs för detta inte tilldelas IK och
för att sektionen olikt många andra studentkårer inte har tagit sitt långsiktiga
sparande på allvar. Detta kan jämföras med exempelvis Handelshögskolans
studentkår, i Stockholm, som för fem år sedan startade en studentfond, och som
redan förvaltar kapital i miljonklassen och som årligen engagerar ett hundratal
studenter.

Det föreslagna utvidgandet av Sektionens sparande, alltså avsättning av 225 000 kr
till dotterbolaget Ingenjörskapital AB är inte en summa som riskerar att drabba
Sektionens förmåga att täcka sina kostnader. I dagsläget har vi ca 1 600 000 kr i det
centrala bankkontot och ca 500 000 kr i diverse separata bankkonton, det vill säga
periodiseringsfonder. Sektionen riskerar att behöva betala ett skattetillägg under
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kommande verksamhetsår som i det värsta scenariot kan uppgå till 500 000 kr. Dock
är en såpass hög summa ytterst osannolik. Det kommande verksamhetsåret kommer
sektionen troligen prestera ett positivt resultat. Ett mardrömsscenario skulle vara ett
negativt resultat på 100 000 kr. Om vi sammantaget antar att både boten och
verksamhetsåret ger det sämsta tänkbara utfallet så kommer sektionen trots detta
sitta med en stadig summa på 1000 000 kr i det centrala bankkontot och 500 000 kr i
övriga konton. Således har sektionen goda grunder att utan risk till dess likviditet
avsätta 225 000 kr för ett långsiktigt sparande. Observera att Sektionen behöver inte
mer än 500 000 kr för att vara likvid. Ifall Sektionen mot all förmodan vid något
framtida tillfälle utsätts för en likviditetskris så kan de medel både likvida och
värdepapper inom Ingenjörskapital likvideras och överföras till moderbolaget
(Sektionen) för att täcka de akuta kostnaderna.

Yrkande

Vi yrkar därför på:

att I-Sektionen omgående efter bildandet av sitt dotterbolag
Ingenjörskapital AB överför 225 000 kr i aktieägartillskott avsatt för långsiktigt sparande.

att i Reglemente lägga till en punkt 16.4.6 “Kapital som har investerats i,
den av Ingenjörskapital drivna, fonden skall ligga i fonden i åtminstone två år innan de kan
tas ut förutsatt att det inte råder likviditetsbrist i moderbolaget I-Sektionen.”.

Gorm Henriksen, ordförande för IK, I-20
Jasper Wijk, vice ordförande för IK, I-20
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Motionsvar angående utvidgning av sektionens sparande

Bakgrund

Sektionen har i dagsläget en stark ekonomi och har gått med vinst de senaste åren.
Utifrån detta perspektiv vill ICM att Sektionen höjer deras kapital att investera med
225 000 kr. Vi anser att Sektionen i dagsläget inte är mogen att investera denna stora
summa pengar i en enskild nämnd till ett ändamål som inte direkt gynnar Sektionens
medlemmar. Sektionens goda ekonomi ska gynna alla Sektionsmedlemmar och den
vinst vi gjort de senaste åren bör återinvesteras i verksamheten för att gynna våra
medlemmar idag.

Vi anser även att Sektionens nya Allokeringspolicy bör implementeras och
utvärderas innan vi investerar en stor summa pengar i ICMs verksamhet.

Vi vill även tillägga att en investering på 225 000 kr kan riskera vår status som
allmännyttig ideell förening. Denna status ger oss fördelar i form av bland annat
skattelättnader men ställer krav på att all potentiell vinst som genereras
återinvesteras i verksamheten. Vi får alltså inte investera stora summor pengar i
syftet enbart att generera vinst. För att inte riskera att tappa denna status anser vi det
lämpligt att först, om det är Sektionsmötets vilja, implementera ett dotterbolag till
Sektionen och därefter utvärdera bolagets verksamhet innan vi investerar en stor
summa pengar i dotterbolaget.

Yrkande

Därför yrkar Styrelsen på

att Avslå motionen i sin helhet

Styrelsen 21/22 genom

Theresa Döös, Vice Ordförande 21/22
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