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FÖRORD

Nu börjar detta läsår komma mot sitt slut och för många medlemmar blir det sista
gången de tar del av denna verksamhet. Denna Kvartalsredovisning för Kungsholmens
Gymnasiums Elevkår ger en inblick i verksamhetens aktivitet under de senaste 3
månaderna med fokus på de ekonomiska aspekterna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE I KORTHET
Elevkårsledningen under verksamhetsåret 2017/18 bestod av följande
förtroendevalda:
Styrelsen
Ordförande

James Lockowandt

Vice Ordförande

Jesse Feng

Skattmästare

Amin Alian

Föreningsansvarig

May Pula

Påverkansansvarig

Olympia Belengri

Generalsekreterare

Thea Sandin

Sekreterare

Elias Holzmann

Ledningsgruppen
Operativ chef

Andrea Cicovic

Ordförande för Eventutskottet

Aurora Takami Siljedahl

Ordförande för Lobbyingutskottet

Silja Eklund

Ordförande för Marknadsföringsutskottet

Andrea Aram

2

Ordförande för Projektutskottet

Lina Frändén

Ordförande för Serviceutskottet

Erik Grimsvik

Ordförande för Sociala utskottet

David Bladström

Elevkårsledningen under verksamhetsåret 2018/19 består nu av följande
förtroendevalda:
Administrativa styrelsen
Ordförande

David Bladström

Vice Ordförande

Lina Frändén

Skattmästare

Lovisa Arpi

Föreningsansvarig

Setareh Paknia

Lobbyingansvarig

Katarina Qiu

Generalsekreterare

May Pula (avgick 4/6)

Sekreterare

Katie Harvey

Operativa styrelsen
Operativ chef

Tilda Barkselius

Ordförande för Eventutskottet

Clara Stjernholm

Ordförande för Påverkansutskottet

Sara Enegren

Ordförande för Marknadsföringsutskottet

Daniel Perski

Ordförande för Projektutskottet

Sylvia Abdel Nour

Ordförande för Serviceutskottet

Lana Mustafa

Ordförande för Sociala utskottet

Linda Stefansson
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Ett urval av genomförda projekt och evenemang under det första kvartalet av
verksamhetsåret 2018/2019
Årsmötet
Varje verksamhetsår hålls ett årsmöte där
årsredovisingen, propositioner och motioner
behandlas av kåren samt väljandet av en ny
styrelse. Under årsmötet 2018 13-14 mars
reviderades elevkårens verksamhetsplan
och stadgar, vilket innebar bl.a. ett flertal
namnbyten på olika insatser och det
bestämdes att en webmaster skulle
tillsättas. Idag ser vi Amin Alian på den
posten. En ny styrelse valdes för det
innevarande verksamhetsåret under mötet.

Studentkryssningen
Stockholms elever från håll och kanter
samlas för att gemensamt fira sin sista tid
som gymnasieelev på dansgolv färdandes på
Östersjöns vilda vatten. Den 1a april kastade
ett skepp loss från Värtahamnen lastat med
2200 studenter från
Kungsholmens Gymnasium, Norra Real,
Östra Real, Blackebergs Gymnasium samt
Hersbys gymnasium.

Studentbalen
Tredjeringarna samlas under en kväll för att
fira sin sista tid på Kungsholmens
Gymnasium genom att njuta av en högtidlig
bal där det erbjuds god mat, gott sällskap
och förstklassig underhållning som
eventutskottet anordnar. Årets studentbal
arrangerades på Grand Hotel Saltsjöbaden
den 29e april.

Läroverksfejden
Tävlingen, som denna gång firade 10 år,
spelas mellan de fyra som läroverken i
Stockholm. Fyra deltävlingar utspridda över
fyra veckor tar plats där varje deltävling
berör sitt eget kunskapsområde; retorik,
allmänbildning, estetisk verksamhet och
idrott. I år vann Södra Latin, tätt följt av
Norra Real och Kungsholmens Gymnasium.

Upptakt
Upptakt är ett årligt event som Sveriges
Elevkårer arrangerar. Representanter
från över 300 elevkårer runtom landet
samlas för att hitta inspiration,utöka
kontaktnätet och knyta band viktiga för
framtida samarbeten. Under Upptakt
deltog Kungsholmens Gymnasiums
elevkårs representater i en mängd
föreläsningar och workshops för att ge
kunskap eller inspiration att ta hem till
vår verksamhet.

Klädbytarprojektet
Med en värld som står framför gigantiska
utmaningar måste vi börja tänka på hur vi
lever och konsumerar. Klädbytardagen är ett
projekt där du helt enkelt får bli av med de
kläder du inte längre använder i utbyte mot
andra kläder som passar dig och din stil
bättre! Den 29e maj möttes medlemmar för
att göra en god gärning för både plånboken
och miljön.
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Ett urval av visionerande och administrativ verksamhet under första kvartalet
verksamhetsåret 2018/19

Kårpoolen
Elevkåren har sedan ett par år tillbaka
arbetat med visionen “Kungsholmens
Gymnasiums Elevkårs vision är att varje elev
på Kungsholmens gymnasium/Stockholms
musikgymnasium är aktiv medlem i
elevkåren.” Med ett ökande engagemang
och extrema mängder ansökningar till
utskotten kände vi att något behövdes göra
med detta engagemang, därför skapade vi
kårpoolen. En facebookgrupp där vi lägger
ut annonser så att fler kan vara aktiva
medlemmar.

Ekonomisk policy
Administrativa styrelsen valde att i maj
uppdatera den ekonomiska policyn. Detta
eftersom att den gamla var förlegad och ej
uppdaterad på många år. För oss är det
viktigt att våra rutiner och policys är
uppdaterade så att verksamheten kan
fungera felfritt. Den nya policyn förenklar
föreningsbidragens ansökningar och
förtydligar hur vi sluter avtal. Vi rör oss även
ännu mer mot en kontantfri verksamhet i den
nya policyn.

Ökad transparens
Ofta ifrågasätts elevkårsstyrelsens väg att
investera pengar. Medlemmarna har
tidigare ifrågasatt hur svårt det är att få
information om vilka evenemang som får
pengar och hur mycket pengar vi lägger på
olika saker. Med den nya policyn för
skriftliga förslag kan medlemmarna nu se en
utförlig och detaljerad budget för
evenemanget men de kommer också kunna
se hur planeringen ser ut inför ett
evenemang. Vi har även satt upp som mål att
publicera kvartalsrapporter varje kvartal för
att tydligare visa medlemmarna hur vi
investerar deras pengar.

GDPR och nya villkor
I och med den nya dataskyddslagen, GDPR,
som träder i kraft den 25 maj har vi
uppdaterat vårt sätt att hantera
personuppgifter samt gjort det ännu
tydligare för dig i vilket syfte vi sparar och
använder data. GDPR står för General Data
Protection Regulation och ersätter den
svenska personuppgiftslagen. För dig innebär
det att dina personuppgifter får ett ännu
starkare skydd och att du får mer kontroll
över hur dina personuppgifter används. Har
du några frågor är du välkommen att
kontakta info@kgunion.com för mer
information.
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RESULTATRÄKNING
SEK

Not

2018-03-01
-2018-05-31

INTÄKTER:
Försäljning
Studentbalen
Läroverksfejden
Slutskivan

1

131 355,55
16 017,05
34 881,44

2

1 388,00

Bidrag
Sveriges Elevkårer
Nettoomsättning

183 642,04

KOSTNADER:
Kostnader för sålda produkter/tjänster
Studentbalen
Läroverksfejden
3
Slutskivan
1
Övriga kostnader för sålda produkter/tjänster

-131 041,00
-877,00
-1858,75
0

Försäljnings- och marknadsföringsavgifter
Marknadsföring och reklam
Försäljningsavgifter via iZettle och Swish
Övriga försäljnings- och marknadsföringskostnader

0
-397,08
0

Lämnade föreningsbidrag

-200,00

Övriga administrativa kostnader
Webbdomänkostnader
Resor
Årsmöteskostnader
Bankkostnader
Övriga externa kostnader

-2 527,47
-2 588,00
-4 948,35
-614,78
-20 290,19

Summa kostnader
Rörelseresultat
Periodens resultat

165 342,62
18 299,42
18 299,42
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BALANSRÄKNING
SEK

Not

2018-05-31

2018-02-28

Bank
Kassa

272 698,17
0

247 697,48
0

Summa tillgångar

272 698,17

247 697,48

245 285,38

201 644,88

Vinst eller förlust
från föregående år

9 113,37

35 193,50

Periodens resultat

18 299,42

9 113,37

Summa eget kapital

272 698,17

245 951,75

Kortfristiga skulder
och övriga skulder

0

1 745,73

272 698,17

247 697,48

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel

4

Summa skulder och eget kapital
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NOTER TILL DELÅRSBOKSLUT
Not 1 - Slutskivan
I och med att den sista officiella försäljningen för slutskivan var den 31/5, och det tar ett par
bankdagar innan vinsten överförs till bankkontot, är denna vinst inte den totala vinsten för
Slutskivan. Betalningen för Slutskivan gjordes under det andra kvartalet, vilket är orsaken till
varför de totala kostnaderna inte inkluderas i denna rapport.
Not 2 - Sveriges Elevkårer
Ordförande, Operativ chef, Projektutskottets och Eventutskottets ordföranden tog en tågresa
till Jönköping för att delta vid Upptakt 2018. Sveriges Elevkårer ersatte därför
resekostnaderna (1388 SEK) för att så många elevkårer skulle ha möjlighet att delta.
Not 3 - Läroverksfejden
Under det första kvartalet hade Läroverksfejdens styrelse ej hunnit fakturera Elevkåren för
biljettkostnader, vilket är anledningen till varför dessa kostnader för evenemanget ej är de
enda.

Not 4 - Balanserade vinstmedel
Under perioden har två bankkonton, vilka tidigare låg i separat redovisning; använda i ett
system som den nuvarande verksamheten inte arbetar efter, tömts och pengarna, 8447 har
tillförts Elevkårens huvudkonto. Detta motbokas som en ökning av balanserad vinst eftersom
pengarna tidigare ej funnits med i den centrala bokföringen.
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Vissa delar av verksamheten har haft en blygsammare aktivitet under det första
kvartalet jämfört med andra. Detta har inte att göra med bortprioriteringar, utan beror
snarare på att flera utskott inte har kommit igång med de mer omfattande projekt som
de vanligtvis påbörjas i och med skolstarten bl.a. för att välkomna de nya ettorna.
SEK
ADMINISTRATION
Resor
Lokal
iZettle/Swishkostnader
Inventarier

Not
Intäkter

373,77

Möteskostnader
Möteskostnader Styrelsen
Årsmötet 2018
Övriga möten
Bidrag från Sveriges Elevkårer 1 388,00
Solidaritetsfond
Övriga administrativa kostnader
Övriga revisorkostnader
Webbdomänkostnader
Bankärenden
9,72
Redovisningskostnader

Kostnader

Resultat

2 588,00
0
770,85
1 915,62

-2 588,00
0
-397,08
-1 915,62

138,95
4 948,35
581,26

-138,95
-4 948,35
-581,26
1 388,00
0
0
-1 649,81
-2 527,47
-614,78
−1 706,00

1 649,81
2 527,47
624,50
1 706,00

Summa administrativ verksamhet

SOCIALA UTSKOTTET

Intäkter

Karnevalen
Dress Up Day
Övrigt

−15 679,32

Kostnader

Resultat

799,00
400,00

−799,00
-400,00
0

Summa sociala utskottet

EVENTUTSKOTTET
3
Studentbalen
Slutskivan

1

2

-1 199,00

Intäkter

Kostnader

Resultat

131 355,55
34 881,44

131 041,00
1 858,75

314,55
33 022,69
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Övrigt

0

Summa eventutskottet
SERVICEUTSKOTTET

33 337,24
Intäkter

Kostnader

Resultat

Kårkort
Skolkläder
Kårkläder
Studentmössor
Service bjuder
Övrigt

0
0
0
0
0
0

Summa serviceutskottet

0

PÅVERKANSUTSKOTTET

Intäkter

KG Unplugged
Framtidsmorgon
Övrigt

Kostnader

Resultat

94,30
113,80

-94,30
-113,8
0

Summa påverkansutskottet
PROJEKTUTSKOTTET

5

-208,1
Intäkter

Skattjakten 2017
Övrigt

Kostnader

Resultat

184,16

-184,16
0

Summa projektutskottet
MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET Intäkter
Inventarier
Drönare
Rekvisita
Övrigt
Drönarförsäkring

FÖRENINGSVERKSAMHETEN Intäkter

6

-184,16
Kostnader

Resultat

11 069,00

-11 069,00
0

1 638,29

−1 638,29

Summa marknadsföringsutskottet

Föreningsbidrag
Övrigt

4

7

-12 707,29
Kostnader

Resultat

200,00

-200,00
0
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Summa föreningsverksamheten
ÖVRIGT
Läroverksfejden
Teambuilding
Teambuilding för utskott
Merchandise
Övrigt
Summa övrigt

-200,00
Intäkter

Kostnader

Resultat

16 017,05

877,00

15 140,05
0
0
0
0
15 140,05
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NOTER TILL EKONOMISK ÖVERSIKT

Här kommenteras generellt och i korthet hur vi planerar att utveckla att de nämnda
delar av verksamheten, detta kommer att förklaras mer ingående i nästa
kvartalsrapport som kommer att skildra resultatet av sommarmötet som hölls den
18/6-2018.
Not 1 - Administration
Under verksamhetsåret 2017/18 togs det endast ut 180 kronor från solidaritetsfonden, och
hittills har vi inte fått in några ansökningar om bidrag från fonden, vilket vi i elevkårsstyrelsen
ser allvarligt på. Genom enkäter och samtal med medlemmarna har vi uppfattat att de inte
alltid har råd att delta i vissa av elevkårens aktiviteter, och att vissa upplever skam inför att
söka bidrag genom solidaritetsfonden. Därför kommer vi under verksamhetsåret att öka samt
effektivisera marknadsföringen för solidaritetsfonden vid varje evenemang och projekt som
kostar medlemmarna, samt betona att ansökningarna anonymiseras av skolsyster innan de
skickas till skattmästaren för behandling. Alla medlemmar ska ha samma möjlighet att ta del av
vår verksamhet, vi måste därför klargöra att de har den rättigheten.
Not 2 - Sociala utskottet
Under detta verksamhetsår planerar vi på att investera ytterligare i det sociala utskottet än
tidigare år, t.ex. i Karnevalen i bättre högtalare och underhållning då detta evemang spelar stor
roll för ettornas välkomnande och för sammanhållningen inom spåren och klasserna. När vi
investerar i det sociala utskottet har vi i tankarna att vi vill stärka sammanhållningen på
skolan, då den har så pass många elever samt att konflikter mellan spåren har förekommit.
Not 3 - Eventutskottet
I övergången mellan verksamhetsåret 2017/18 och 2018/19 lades försäljningarna och
förberedelserna för studentbalen, vilket därmed blev ett överlämningsprojekt. Vi i styrelsen
satsar på att lägga försäljningarna för Studentbalen 2019 på detta verksamhetsår för att göra
överlämningsprocessen smidigare. Vi planerar vidare att öka eventutskottets omsättning
påtagligt jämfört med tidigare år för att nå elevkårens mål gällande en omsättning på en miljon
genom att reformera en del samarbeten med externa parter och genom att genomföra
Halloweenfesten som medlemmarna uppskattade stort. Elevkårsstyrelsen har också valt att
investera mer i Insparksfesten jämfört med den tidigare verksamheten, då ett framtida
samarbete med Anna Withlock kan leda till att dess elever vill ta del av vår verksamhet.
Not 4 - Serviceutskottet
Just nu pågår förhandlingar med externa parter för att reformer av tidigare samarbeten ska
ske med målet att gynna medlemmarnas finansiella intressen samt elevkårens omsättning.
Not 5 - Påverkansutskottet
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Vi planerar att öka kostnaderna för påverkansutskottets verksamhet jämfört med tidigare år
för att satsa ytterligare på KG Unplugged för att gynna medlemmarna i deras studier, samt
göra en satsning gällande inspirerande föreläsningar, något som vi har sett har varit uppskattat
på andra gymnasieskolor och på vår egen skola (t.ex. Nina Rung). Detta väljer vi att investera i
för att på ett effektivare sätt arbeta för opinionsbildning och politiskt engagemang bland
medlemmarna.
Not 6 - Projektutskottet
Elevkårsstyrelsen planerar att öka projektutskottets omsättning samt att investera i utskottet
ytterligare jämfört med det tidigare verksamhetsåret genom ett par ännu sekretessbelagda
projekt.
Not 7 - Marknadsföringsutskottet
Vi har valt att investera i utskottets filmverksamhet, då vi planerar att producera trailers till
evenemang men även så kallade “aftermovies” som har varit stort uppskattade av
medlemmarna, vilket vi har sett med KGIFs filmer från de Amerikanska fotbollsmatcherna mot
Hersby Gymnasium. En del av denna investering är en drönare, som kommer att förse oss och
den framtida elevkårsverksamheten med fantastiskt fotomaterial, samt andra inventarier.
Not 8 - Föreningsverksamheten

Att föreningsverksamheten har sökt så pass lite bidrag under det första kvartalet ser vi
i elevkårsstyrelsen allvarligt på. Delvis beror det låga ansökandet för bidrag på att
flera föreningar får större bidrag från externa organisationer och kan på så sätt vara
aktiva utan elevkårens finansiella stöd, men elevkårens stöd är extra viktigt för mindre
och distinkta föreningar som kan ha svårare att hitta bidrag på andra håll. Lösningar
har diskuterats i den administrativa styrelsen och föreningsansvarig planerar att
förbättra sin kommunikation gällande hur man söker föreningsbidrag och kommer att
hjälpa föreningar att bli mer aktiva genom utvecklingssamtal, personlig återkoppling,
workshops och marknadsföring genom sociala medier. Föreningsansvarig kommer
vidare att instruera föreningar hur man ansöker bidrag från externa organisationer för
att främja ett aktivt föreningsliv.
Not 9 - Övrigt

Elevkårsstyrelsen planerar att investera i introdagarna då de är avgörande i ett lyckat
välkomnande av ettorna och presentationen av elevkåren. Genom samtal med
medlemmarna har vi fått uppfattningen av att introduktionen har tidigare ansetts vara
rörig och att det har saknats något, vilket är anledningen till varför vi planerar att
genomföra ett storartat evenemang med underhållning på flera plan. Vi planerar att
genomföra den amerikanska fotbollsmatchen mot Östra Real och att genomföra en
skidresa under sportlovet 2019.
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SOLIDARITETSFONDEN
På årsmötet 2014 beslutades att instifta Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs
Solidaritetsfond, för att säkerställa att Elevkårens verksamhet är tillgänglig för alla
elever, oavsett socioekonomisk bakgrund och privatekonomi. Motiveringen till
beslutet löd:
“I och med att Elevkårens verksamhet växer blir den också dyrare för den enskilde medlemmen. Förr i
tiden handlade ett aktivt medlemskap om att gå på insparksfesten (ca 120 kr), men nu handlar ett
aktivt medlemskap om så mycket mer; fester, kryssning, skolkläder, studentmössor, resor, etc., vilket
gör att ett aktivt medlemskap i längden blir dyrare. För många på Kungsholmens Gymnasium är
pengar inte ett problem, men det räcker att en person inte har råd att gå på ett event och vi har en
komplikation. För att kunna fortsätta växa och bredda vår verksamhet måste vi se till att vi undviker
den obehagliga klassklyfta som kan uppstå. Elevkårens verksamhet ska vara tillgänglig för alla elever:
oavsett socioekonomisk bakgrund eller privatekonomi.”

Ansökan om bidrag ur fonden görs genom att fylla i en blankett som ﬁnns hos
skolsyster, och som därefter av skolsyster anonymiseras och lämnas över skattmästare
Lovisa Arpi (lovisa.arpi@kgunion.com) för att behandlas.
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