
 

 
 

Kvartalsredovisning 2018/19 
2018-06-01 — 2018-08-31 

Kungsholmens Gymnasiums Elevkår 
org. nr. 802452-2438  

 
 

 

 

1 



 

 

FÖRORD 
Under det senaste kvartalet har sommarlovet hunnit gå från sin början till sitt slut. Vi i 
elevkåren har under sommaren satsat på att förbereda den händelserika höstterminen 
vi har framför oss genom ivrig planering. När ett nytt, spännande läsår tog vid 
välkomnade elevkåren  en hel del nya medlemmar. Denna kvartalsredovisning för 
Kungsholmens Gymnasiums elevkår ger en inblick i verksamhetens aktivitet under de 
senaste tre månaderna med fokus på de ekonomiska aspekterna.  
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE I KORTHET 
 
Elevkårsledningen under verksamhetsåret 2018/19 består av följande 
förtroendevalda:  
 
Administrativa styrelsen 

Ordförande  David Bladström 

Vice Ordförande  Lina Frändén 

 Skattmästare  Lovisa Arpi 

Föreningsansvarig  Setareh Paknia 

Lobbyingansvarig  Katarina Qiu 

Generalsekreterare  Astrid Henriksson 

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 andra kvartalet av 
verksamhetsåret 2018/2019 

Studentdagen 
Dagen som treorna båda längtar efter och 
bävar inför är den då de springer ut! På 
morgonen bjuder elevkåren in till 
fotografering av varje klass, därefter väntar 
en utsökt brunch. Kort därefter hålls 
utspringet, under vilken stämningen är lika 
hög som musiken. När alla klasser sprungit 
ut och ställt upp, ska det sjungas. Körares 
vackra stämmor fyller luften under några 
minuter, innan treorna slutgiltigt får springa 
fram till sina anhöriga som står väntandes 
med charmigt pinsamma skyltar och ut i det 
fria livet. 
 

Slutskivan 
Studenten: en tid av glädje och sorg, av 
utspring och mottagningar, framtidsångest 
och framtidshopp. Ja, studenten är en tid av 
blandade känslor, men oavsett hur du känner, 
vad du planerar att göra efter utspringet och 
vem du planerar att fira dagen med, så slutar 
den på slutskivan, som i år hölls på VIDA.  

Slutgrillen 
Direkt efter skolavslutningen grillade vi och 
bjöd på korv och vegokrov i 
Rålambshovsparken! Ettor, tvåor och (fd) 
treor var välkomna att säga hejdå till 
skolkamrater  för denna gång  och firade den 
stundande ledigheten tillsammans. 

Europride Parade 2018 
Detta viktiga evenemang, som varje år 
arrangeras av olika länder, hölls för tredje 
gången i Sverige! Den här gången tågade vi 
medlemmar tillsammans med föreningen KG 
Pride den 4,5 km långa EuroPride-paraden 
den 4 augusti för att visa vårt stöd för 
LGBTQIA+-communityn och för mänskliga 
rättigheter. Vi hoppas att fler elevkårer 
tillsluter följande år för att visa sitt stöd. 

Introdagen 
Under denna dag introducerar Elevkåren sig 
och välkomnar  de nya medlemmarna  som 
får registrera sig, få goodiebags, och delta i 
en storartad poängjakt med lyckohjul, 
popcornmaskin, mm 
 
 
Smiska fisk 
Smiska Fisk är ett evenemang som 
funnits i många generationer på 
Kungsholmens Gymnasium. Det är ett 
tillfälle på året då alla medlemmar av 
elevkåren får chansen att slåss med 
fiskar för en chans att vinna en 

Karnevalen 
Även detta är ett traditionsenligt 
evenemang där varje spår går ihop för 
att skapa en pjäs utefter ett förbestämt 
tema. Detta år var temat “There’s no place 
like home”. Skolan samlas på skolgården 
och tågar ned till Rålambshovsparken 
där pjäserna framträds. Evenemanget hålls av 
en skicklig konferencier, och under detta år 
höll Edward Blom i karnevalen.  Under 
karnevalen får man ge uttryck för sin 
kreativitet, och man lär 
även känna äldre och yngre personer i 
sin linje - ännu en chans att få nya 
vänner på Kungsholmens Gymnasium.  
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insparksbiljett.    
 

Ett urval av visionerande och administrativ verksamhet under det andra kvartalet 
verksamhetsåret 2018/19 

Sommarmötet 
Sommarmötet är ett traditionellt möte 
som hålls varje sommar för den nya 
styrelsen och sträcker sig över två till 
tre dagar. Mötet hålls för att diskutera 
och fatta många stora beslut för den 
kommande terminen, samt att besluta 
om en budget för verksamhetsåret 
(vilket senare kan revideras av 
den administrativa styrelsen) 
 

   Ledarskapsutbildning 
I somras bjöd Sveriges Elevkårer  in 
styrelsemedlemmar från olika elevkårer, 
varav vi var ett par av dessa, till en utbildning 
där deltagarna fick lära sig om hur man ska 
styra en kår och vad ledarskapet innebär. 
 

Resultaträkning andra kvartalet 
 

 

SEK   Not  2018-06-01 - 2018- 08-31   

 
 
INTÄKTER: 

 
 
Försäljning 
 

Slutskivan  1  14326,35 

Mösspåtagningsfestivalen  2  360 

Studentkryssningen  3  1740 

Återbetalning fg år 
skolkläder 

  -380 

 
Bidrag 
 

Sveriges Elevkårer    34 312,04 
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Nettoomsättning  50 358,39 

KOSTNADER: 
 

 
Kostnader för sålda produkter och tjänster: 
 

Slutskivan  1  49600 

Studentdagen    707,42 

Läroverksfejden  4  6350 

 

Lämnade föreningsbidrag  245,9 

Bidrag till Student mentorship program  122,2 

 
 
Försäljnings-  
och marknadsföringsavgifter 

Survival Guide    9900 

Am I Right-broschyrer    2638 

Försäljningsavgifter via iZettle 
och Swish 

  107 

     

 
Administrativa kostnader 

Webbdomänkostnader    1426,71 

Årsmöteskostnader  5  10224 

Sommarmöteskostnader    947,67 

Lokalkostnader  6  623,1 

Redovisningskostnader    223 

Övriga externa kostnader    7084,85 

 

Summa kostnader    90199,85 
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Kvartalets resultat    −39841,46 

Balansräkning 
 

SEK  Not  2018-08-31  2018-05-31  2018-02-28 

 
 
TILLGÅNGAR 

 

Bank    232 856,71 
 

272 698,17  247 697,48 

Kassa    0  0  0 

 

Summa tillgångar                          232 856,71  272 698,17  247 697,48 

 
EGET KAPITAL 

 
Fritt eget kapital 

Balanserade vinstmedel    254 398,71 
 

245 285,38  201 644,88 

 

Vinst eller 
förlust från 
föregående år 

  0  9 113,37   35 193,5 

 

Kvartalsresultat 
feb-maj 

  18 299,42      

Kvartalsresultat 
juni-aug 

  −39841,46    9 113,37 

 

Summa eget kapital                      232 856,71 
 

254 398,75  245 951,75 

 

Kortfristiga skulder och 
övriga skulder 

  0  0  1 745,73 
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Summa skulder och eget kapital  232 856,71  254 398,75  247 697,48 

NOTER TILL DELÅRSBOKSLUT 
 

Not 1 - Slutskivan 
 

I och med att försäljningarna för slutskivan skedde under båda kvartalen, är denna vinst inte 
detta totala vinsten för Slutskivan. Betalningen för Slutskivan gjordes under det andra 
kvartalet, vilket är orsaken till varför de totala kostnaderna  inkluderas i denna resultaträkning 
och inte i den förra. 

 
Not 2 - Mösspåtagningsfestivalen 

 
Mösspåtagningsfestivalen ägde rum den 28/4, men elevkåren fick först in vinsten på 
biljetterna från Skolfest  under det andra kvartalet. 

 
Not 3 - Studentkryssningen 

 
Studentkryssningen ägde rum den 1/4, men elevkåren fick först in vinsten på biljetterna från 
Funcruises under det andra kvartalet, varför resultatet från Studentkryssningen inte visas i 
denna resultaträkning. 

 
Not 4 - Läroverksfejden

 
 Läroverksfejden ägde rum under det första kvartalet, men Läroverksfejdens styrelse 
fakturerade oss för biljettkostnaderna under det andra kvartalet, varför resultatet från 
biljettförsäljningen inte visas i denna resultaträkning. 

 
Not 5 - Årsmöteskostnader

 
Inför årsmötet 2018 köptes det in material, kostnaden skulle ha gått på det föregående 
verksamhetsårets budget. Elevkåren blev fakturerad för materialet först under det andra 
kvartalet detta verksamhetsår, varför kostnaderna inkluderas i denna verksamhets budget. 

 
Not 6 - Lokalkostnader

 
Kårrummet fick en välbehövlig renovering i form av en ommålning  efter att ha tjänat många 
elevkårsledningar. 
 

 
 

7 



 

 

 
EKONOMISK ÖVERSIKT 
Från 2018-06-01 till 2018-08-31 

 

SEK         

 

ADMINISTRATIV 
VERKSAMHET 

Intäkter  Kostnader  Resultat   

 

Resor      0 

Lokal    623,1  -623,1 

iZettle- och Swishkostnader    107  -107 

Inventarier      0 

 
Möteskostnader 

Möteskostnader 
styrelsen 

    0 

Årsmötet 2018    10224  -10224 

Sommarmötet    947,67  -947,67 

Övriga möten      0 

 

Bidrag från Sveriges 
Elevkårer 

34 312,04    34 312,04 

Solidaritetsfond      0 

Revisorkostnader      0 

Webbdomänkostnader    1426,71  -1426,71 

Bankärenden    4,5  -4,5 

Redovisningskostnader    223  -223 

Övriga kostnader      0 
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Summa administrativ verksamhet     20756,06 

 

SOCIALA 
UTSKOTTET 

Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

Smiska fisk    700  -700 

Studentdagen    707,42  -707,42 

Årets lärare    723,4  -723,4 

Övrigt      0 

 

Summa sociala utskottet    -2130,82 

 
 

EVENTUTSKOTTET  Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

Slutskivan  14326,35  49600  −35273,65 

Mösspåtagnings- 
festivalen 

360    360 

Kryssningen 2018  1740    1740 

Övrigt      0 

 

Summa eventutskottet 
 

  −33173,65 

 

SERVICEUTSKOTTET  Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

Skolkläder    380  -380 

Övrigt      0 

 

Summa serviceutskottet    -380 
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PÅVERKANS- 
UTSKOTTET 

Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

KG Unplugged      0 

Am I Right?    2638  -2638 

Övrigt      0 

 

Summa påverkansutskottet    -2638 

 
 

PROJEKT- 
UTSKOTTET 

Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

Övrigt      0 

 

Summa projektutskottet    0 

 
 

MARKNADSFÖRINGS- 
UTSKOTTET 

Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

Inventarier        0 

Rekvisita 
 
Övrigt 

      0 
 
0 

 

Summa marknadsföringsutskottet    0 
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FÖRENINGS- 
VERKSAMHETEN 

Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

Föreningsbidrag       

KG Debate Society    110,95  -110,95 

KGIF    134,95  -134,95 

 

Summa föreningsverksamheten    -249,9 

 
 

ÖVRIG 
VERKSAMHET 

Intäkter  Kostnader  Resultat     

 

Läroverksfejden  0  6350  −6350 

Introdagen    5656,95  -5656,95 

Survival Guide    9900  -9900 

Student Mentorship 
Program 

  122,2  -122,2 

Teambuilding      0 

Teambuilding för 
utskott 

    0 

Övrigt      0 

 

Summa övrig verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 

  22029 
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Budget från sommarmötet och utvecklingsplaner 
 
På det traditionella sommarmötet med den nya ledningen beslutas bland annat 
budgeten för det kommande året. Här nedan ser ni den budgeten som röstades 
igenom, som senare kan revideras vid beslut av den administrativa styrelsen 
 
 

Administrativ verksamhet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

A-01  Resor  0  4000  -4000 

A-02  Lokal  0  2000  -2000 

A-03  Izettle-/swish-kostnader  400  12000  -11600 

A-04  Inventarier  0  7000  -7000 

A-05  Möteskostnader   0  500  -500 

A-05a  Årsmöte 2018   0  5000  -5000 

A-05b  Sommarmötet  0  2000  -2000 

A-05c  Övriga möten  0  500  -500 

A-06  Bidrag från SE  30000  0  30000 

A-07  Övriga Bidrag  0  0  0 

A-08  Erhållen provision  0  0  0 

A-10  Nedskrivning av skulder  0  0  0 

A-11  Externa parter  0  0  0 

A-12  Solidaritetsfond  0  5000  -5000 
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A-99  Övrigt administrativt  0  200  -200 

A-99a  Revisorkostnader  0  1000  -1000 

A-99b  Webbdomänkostnader  0  5000  -5000 

A-99c  Bankkostnader  20  1000  -980 

A-99d  Redovisningskostnader  0  1800  -1800 

  Summa  30420  48000  −17580 

Sociala utskottet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

SocU-01  Karnevalen  10000  20000  -10000 

SocU-02  Smiska fisk  0  1800  -1800 

SocU-03  Killergame  3200  3200  0 

SocU-04  Studentbrunchen  0  707  -707 

SocU-05  Årets lärare  0  478  -473 

SocU-06  Vinterfestivalen  5000  5200  -200 

SocU-99  Övrigt SocU  0  800  -800 

  Summa  18200  32185,42  −13985,42 

Eventutskottet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

EveU-01  Kryssning 2018  1768  0  176 

EveU-02  Slutskiva  49207,79  51458,75  −2250,96 

EveU-03  Balen  131355,55  131011  344,55 
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EveU-04  Inspark  210240   193240  17000 

EveU-05  Halloween  18500  18000  500 

EveU-07  Balen 2019  130000  129000  1000 

EveU-08  Kryssningen 2019  0  0  0 

EveU-99  Övrigt EveU  0  0  0 

  Summa  541071,34  522739,75  18331,59 

Serviceutskottet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

SvcU-01  Kårkort  0  0  0 

SvcU-02  Skolkläder  150000  130000  20000 

SvcU-03  Kårkläder  0  0  0 

SvcU-04  Studentmössor  60000  0  60000 

SvcU-05  Service Bjuder  0  0  0 

SvcU-06  Studentkataloger  0  0  0 

SvcU-99  Övrigt SvcU  0  380  -380 

  Summa  210000  130380  79620 

Påverkansutskottet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

LobU-01  Am I Right?  0  2500  -2500 

LobU-02  KG Unplugged  0  1000  -1000 

LobU-03  Headmaster Hearing  0  500  -500 
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LobU-04  PMH  5000  7000  -2000 

LobU-99  Övrigt LobU  0  113,8  −113,8 

LobU-99a  Föreläsningar  0  7000  -7000 

  Summa 
5000 18113,8 −13113,8 

Föreningsverksamheten 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

AssU-01  Föreningsbidrag  0  8000  −8000 

AssU-99  Övrigt  0  0  0 

  Summa  0  8000  -8000 

Projektutskottet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

ProU-99  Övrigt ProU  0  2000  -2000 

  Summa  0  2000  -2000 

Marknadsföringsutskottet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

MarU-01  Inventarier  0 
13000 −13000 

MarU-02  Rekvisita  0  1500  -1500 

MarU-99  Övrigt MarU  0  1000  -1000 

  Summa  0 
15500 −15500 

Övrig verksamhet 

Projekt-ID  Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 
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Ö-01  Läroverksfejden  16017,05  7 707  8310,05 

Ö-02  Merchandise  0  1820  -1820 

Ö-03  Survival Guide  0 
18000 −18000 

Ö-04  Introdagarna  0  13000  -1000 

Ö-05  Teambuilding  0  3000  -3000 

Ö-06  Teambuilding för utskott  0  1000  -1000 

Ö-07  Sportlovsresa  23000  0  23000 

Ö-08  AFM  90000  110000  -20000 

Ö-09  SMP  0  4400  -4400 

Ö-99  Övrigt  0  2000  -2000 

  Summa  129017,05  160927  −31910 

Total 

Post  Intäkter  Kostnader  Resultat 

The Committees  774271,34  720918,97  53352,37 

Associations  0  8000  -8000 

Administration  30420  48000  -17580 

Other  129017,05  160927  −31910 

Total  933708,39  937845,97  −4137,58 
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Här kommenteras generellt och i korthet hur vi planerar att utveckla de nämnda 
delarna av verksamheten. 

 
Administrativ verksamhet

 
Vi fortsätter 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 fortsätta att klargöra att de har den rättigheten.  
Den ekonomiska verksamheten planeras för tillfället att gå lite minus  då vi har räknat 
med stora marginaler på andra fält. Sekreterare vill göra det tydligare för medlemmar 
om hur de kan ta del av det som sägs och beslutas på möten, vilket kommer att öka 
transparensen inom styrelsen.  

 
Sociala utskottet 

 
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. Utskottet planerar att  utvärdera sin tidigare 
verksamhet  för att effektivisera de interna processerna , och sin planering, då detta är 
grunden för fantastiska evenemang. 

 
 Eventutskottet

 
Vi planerar vidare att öka eventutskottets omsättning 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.  Det är också planerat att genomföra  en kryssning, men på grund av 
oklarheter från externa parter är det  i nuläget svårt att avgöra  vilka intäkter och 
kostnader som ett sådant evenmang kommer att ge. 
 

 
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 

 
Vi planerar att öka kostnaderna för påverkansutskottets verksamhet jämfört med 
tidigare år för att satsa ytterligare på KG Unplugged för att gynna medlemmarna i 
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deras studier. Målet är att ha  KG Unplugged en gång per månad, flera inspirerande 
föreläsare står på schemat och undersökningar om bl.a. arbetsmiljö ska äga rum genom 
diskussion med medlemmar. Detta väljer vi att investera i för att på ett effektivare sätt 
arbeta för opinionsbildning  och politiskt engagemang bland medlemmarna.   

 
Not 6 - Projektutskottet

 
 Projektutskottet kan utvecklas genom medlemmarna och deras idéer, som kan 
utvecklas till projekt.  Utskottet har även planer på att genomföra flertal temaveckor, 
ett colour run och samarbeten med externa parter och föreningar. Om kostnaderna för 
dessa evenemang överstiger budgetbelagda kostnader är det bestämt att  dessa ska gå 
jämnt ut med utskottets intäkter.

 
Not 7 - Marknadsföringsutskottet

 
Vi planerar att effektivisera processen för processen att marknadsföra event, vilket 
kommer att leda till mer planerad och gynnsam marknadsföring i och med att 
medlemmarna lättare kan få information om elevkårens verksamhet. Vi planerar 
vidare att använda drönaren på fler event då filmmaterialet från Studentdagen var 
mycket uppskattat av medlemmarna.

 
Not 8 - Föreningsverksamheten

 
Målet för föreningsverksamheten är att ha utvecklingssamtal med föreningarna för att 
se till så att de har vad de behöver för att utvecklas, att förenkla processer för att 
starta förening och söka bidrag, ta fram instruerande dokument och att hålla 
föreläsningar och workshops  om hur man håller i en förening (såsom om hur man har 
ett årsmöte, medlemsmöte, mm.), att ta fram enkäter för att få feedback från 
föreningarna och  att ha två UBA-möten till  under verksamhetsåret.  

 
Not 9 - Övrig verksamhet

 
 Vi planerar att genomföra den amerikanska fotbollsmatchen mot Östra Real och att 
genomföra en skidresa under sportlovet 2019 för ökad omsättning, att utveckla 
Student Mentorship Program genom ökade bidrag för att gynna relationen mellan 
årskurserna och därmed skolandan.  

 
SOLIDARITETSFONDEN 
 
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. 

18 

mailto:lovisa.arpi@kgunion.com


 

 

 

19 


