
 

Policydokument för   

Ekonomihögskolans i  

Växjö Studentförening 

 

Detta dokument innehåller allmänna regler och riktlinjer för EHVS. 

 

Dokumentet riktar sig främst mot EHVS aktiva medlemmar, men  

även de inaktiva, vilka skall förhålla sig till detta dokument. Alla  

aktiva som handskas med föreningens pengar, exempelvis styrelse, 

projektledare, chefredaktörer och sektionsordförande, skall  

förbinda sig att följa dessa riktlinjer genom att underteckna 

”EHVS Ansvarsförbindelse”.  

 

Upprättad 2015-11-18 

Reviderad 2020-11-02 
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Ekonomisk rutin
 

Inköp & Beställningar 

Inköp eller beställningar å EHVS vägnar skall föregås av en av styrelsen 

godkänd budget eller bidragsansökan. Alla inköp som är utanför 

budget skall godkännas av styrelsen. Dock kan: 

 

Inköp av hastig eller akut, oförutsedd karaktär skall för belopp upp till 

500 kr godkännas av sektionsordföranden, varan eller tjänsten skall 

omsättas omgående i, och vara oumbärlig för verksamheten. 

 

Inköp av hastig eller akut, oförutsedd karaktär skall för belopp upp till 

2000 kr godkännas av två styrelseledamöter tillsammans. Varan eller 

tjänsten skall omsättas omgående i och vara oumbärlig för 

verksamheten.  

 

Inköp av hastig eller akut, oförutsedd karaktär skall för belopp upp till 

4000 kr godkännas av två styrelseledamöter samt en firmatecknare 

tillsammans. Varan eller tjänsten skall omsättas omgående i, och vara 

oumbärlig för verksamheten.  

 

 

 

 

Alla inköp som görs utanför budget skall tillkännages skattmästaren 

inom överenskommen tid. 

 

Skattmästaren är skyldig att upplysa styrelsen om vilka inköp som 

gjorts för föreningens räkning och rekommenderar att styrelsen 

godkänner eller avslår dessa. 

 

Alla inköp över 4000 kr skall beslutas om på styrelsemöte där 

beslutsmässighet råder. Anser styrelsen att inköpet inte är befogat, blir 

de som fattat beslut om inköp personligt betalningsskyldiga för detta 

specifika inköp. 

 

Alla projekt där budget lämnats in och godkänts skall även följas upp 

med ett utfall som föredras för styrelsen då projektet/arrangemanget är 

avslutat. Detta skall ske inom rimlig tid för ekonomisk rapportering. 

Skulle den ansvarige personen/personerna inte fullfölja denna 

förpliktelse kan personen/personerna i fråga bli föremål för 

föreningens Disciplinstadgar. 
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Kvitton 

Alla kvitton på inköp för föreningens räkning skall lämnas till vice 

skattmästare senast två (2) veckor efter inköp om ej annat avtalats. 

 

Bidragsansökan 

Bidragsansökan sker enligt instruktioner från skattmästare. 

 

Teckningsrätt 

Styrelsen har möjlighet att utfärda teckningsrätt där så krävs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföring 
 

Trycksaker 

Samtliga trycksaker skall godkännas av respektive Utskottsordförande.  

Utskott och projekt inom EHVS skall på samtliga trycksaker använda 

EHVS logotyp jämte sin egen. Notera att detta även gäller om utskottet 

har en egen logotyp. För korrekt användning av logotyp, se EHVS 

grafiska profil. 

Adressen till EHVS hemsida skall finnas med på samtliga trycksaker. 

Alla föreningens offentliga dokument skall bära EHVS logga samt vara 

i enlighet med EHVS grafiska profil. Assar granskas och godkänns av 

Chefredaktör. Ansvarig för publicerat material i Assar är ordförande 

för mediautskottet. BrIEf granskas av styrelsen före tryck då ansvarig 

utgivare saknas. Utskottet som skriver ut/kopierar material på EHVS 

Office under dess öppettider gör så i mån av tid samt på ett sätt som 

inte stör den ordinarie medlemsservicen. 

 

Kommunikation 

I all kommunikation skall EHVS framstå som en seriös organisation 

som handlar i medlemmarnas intresse. Inget material som kan verka 

stötande, till exempel av religiös eller politisk karaktär, får förekomma. 

EHVS skall avstavas Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, 

EHVS skrivs alltid med versaler, undantaget hemsideadressen som 

skrivs med gemener.  
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Sociala medier 

Det står utskotten och sektionerna fritt att använda sina kanaler för att 

marknadsföra sig själva så som de anser bäst. Undantagsfall är då 

innehåll kan anses vara grovt olämpligt och allvarligt kan skada en 

individ eller föreningen, varpå EHVS styrelse har rätten att begära 

borttagning av det berörda innehållet. 

 

Språk 

EHVS arrangemang och information skall marknadsföras på svenska 

samt engelska. I de fall då arrangemanget med betydande del 

genomförs på svenska språket skall detta tydligt framgå av 

marknadsföringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafisk profil 
 

Samtliga av EHVS offentliga dokument ska uppfylla kraven från den 

senaste uppdaterade grafiska profilen. 

 

I denna beskrivs användningen av vårt typsnitt, våra logotyper och mer 

saker som är viktiga att följa vid vår externa kommunikation. 

 

Ändringar sker efter beslut av styrelsen. Information om ändringar 

skall presenteras på närmaste medlemsmöte efter förändringen. 

 

Den grafiska profilen finns på EHVS hemsida med tillhörande filer, likt 

EHVS logotyp, dokumentmall etc.  
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Policy för resor
 

Bakgrund 

EHVS skall genom att ersätta resekostnader underlätta samt 

uppmuntra medlemmar att deltaga i evenemang som kan anses vara en 

del av arbetsuppgifterna alternativt som gynnar EHVS. 

 

Resepolicyn gäller styrelsen om inte särskilda skäl föreligger för att även 

andra skall omfattas. Detta beslutas i sådana fall av styrelsen. 

 

Resor 

EHVS ersätter sådana resekostnader som kan klassificeras såsom 

arbetsresor för EHVS. Förutsättning är att resan tjänar till väsentlig 

nytta för föreningen. 

 

För att hålla nere resekostnaderna skall den resande välja det 

resealternativ som är mest kostnadseffektivt förhållande till tid och 

bekvämlighet. Vidare kan styrelsen, vid resor som är av karaktären 

dyrare eller där antalet resande är av betydande antal, fastställa ett 

belopp som fördelas på resans totalkostnad.  

 

 

 

Vid användning av eget fordon betalas ersättning för bensinkostnader 

ut. För att få ersättning måste man lämna in kvitton från 

bensinstationen som häftas på ett A4-papper med namn, 

insättningsuppgifter och syftet med resan. Reseräkning lämnas till 

skattmästaren senast tre veckor efter avslutad resa. 

 

Logi 

EHVS skall bekosta den logi och det uppehälle som anses direkt 

knutna till det arbete som gynnar EHVS. Kostnaden skall i största 

möjliga mån hållas nere med hänsyn till tid, bekvämlighet och 

uppdragets karaktär.  
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Representation 
 

EHVS står för hälften av kostnaderna vid representation. Med 

representation avses då en extern part formellt bjuder in eller blir 

inbjudna till sammankomst som är till nytta för EHVS som helhet, 

exempelvis arbetsmarknadsdag på annan ort. Om särskilda skäl 

föreligger kan en högre andel av beloppet utgå. Detta skall beslutas av 

styrelse och bidragsansökan krävs. Styrelsen har befogenhet att 

godkänna och utfärda ersättning för representationskostnader i 

enskilda fall. 

 

Skriftlig utvärdering skall kunna begäras att lämna in till styrelsen av 

den som deltagit vid konferensresa, erfarenhetsutbyte etc. eller då 

styrelsen anser det vara nödvändigt. 

 

Kostnader för alkohol är aldrig representation.  

 

All representation skall godkännas av styrelsen innan kostnaden för 

denna uppstår. Bidragsansökan krävs.  

 

 

 

Policy för interna arrangemang 
 

Denna policy är framtagen för att ge klarhet i vem som betalar vad när 

det gäller fester som arrangeras av EHVS. Policyn gäller endast sittning 

samt inträden. 

 

Amår 

Amår skall anses vara representation för styrelsen. Föregående års 

Amår-projektgrupp anses vara hedersgäster och skall bjudas in utan 

kostnad. 

 

Kickoff-veckan 

Styrelsen samt föregående års Kickoff kommitté har tillträde, utan 

kostnad, till samtliga arrangemang under Kickoff-veckan. 

 

Examensbanketten 

Den medlem som under sin studietid varit aktiv i Examensbankettens 

projektgrupp får vid sin egen examen lägga undan en biljett till 

arrangemanget. Detta får endast ske vid ett tillfälle.  

 

 

Alla undantag från ovanstående måste godkännas av styrelsen.
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Bokning av fordon 
 

All bokning av fordon sker genom en av styrelsen utsedd person. Den 

person som kvitterat till sig fordonet av uthyraren ansvarar fullt ut för 

fordonet/fordonen samt de kostnader som kan uppstå, oavsett vem 

som framför fordonet/fordonen, under hyrestiden. 

 

Den person som kvitterat ut fordonet/fordonen kan frånskriva sig 

detta ansvar till annan förare av fordonet/fordonen, detta skall i alla 

förekommande fall ske skriftligen före fordonet överlåts. 

 

All användning av fordon bokat genom EHVS skall vara i föreningens 

syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

Bokning av lokal 
 

All bokning av större lokaler, exempelvis studentpub, galleria eller 

motsvarande sker genom en av styrelsen utsedd person. Den som gjort 

beställningen till lokalbokningsansvarig för lokalen och att 

verksamheten däri inte strider mot övriga regler, under den tid lokalen 

upplåtits för EHVS. 

 

Övrig lokalbokning sker i enlighet med lokalbokningsansvariges 

riktlinjer. Plats eller öppen yta är att jämställa med lokal.  
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Alkohol & Droger 
 

EHVS strävar mot att stödja en ansvarsfull alkoholkultur inom 

föreningen där alla medlemmar ska kunna dricka på sina egna villkor, 

oavsett om man vill dricka mycket eller ingenting alls. 

 

Vi vill anordna arrangemang där det blir ett aktivt val att dricka och 

inte ett aktivt val att behöva säga nej till alkohol. 

 

Vid alla arrangemang skall 

• Minst två ansvariga alltid vara nyktra. 

 

• Minst en ”kicker” i varje grupp under Kickoff-veckan vara 

nykter. 

 

• EHVS sträva efter att följa Linnékårens riktlinjer för              

alkohol och droger. 

 

• Alkoholfria drycker av liknande karaktär finnas till hands där 

det serveras alkohol.  

 

 

 

EHVS Tillgångar 
 

EHVS tillgångar förvaltas, underhålles samt ansvaras för utav styrelsen 

eller därav utsedd person/personer. 

 

All EHVS utrustning och inventarier skall användas i föreningens 

syften eller brukas av föreningen. Utlåning sker av styrelsen och beslut 

om utlåning fattas med enkel majoritet. Styrelsen har befogenhet att 

hyra ut utrustning och inventarier till andra studentorganisationer på 

campus i syfte att främja relationer. All utrustning kvitteras ut av 

styrelsen utsedd person och återlämnas i utlämnat skick. För en lista 

över föreningens utrustning och inventarier, vänligen kontakta av 

styrelsen utsedd person.  

 

Privat bruk av tält, PA-system, kopiatorer, datorer eller föreningens 

medel skall anses vara otillåten och därmed inte förekomma. Sådant 

bruk eller missbruk av föreningens tillgångar kan föranleda 

ersättningsansvar och även polisanmälan. Undantag kan godkännas av 

styrelsen vid synnerligen ovanliga fall.  
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EHVS Office och våra lokaler 
 

 

Tillträde till EHVS lokaler skall av styrelsen kontrolleras två (2) gånger 

per termin. 

Ordförande för EHVS Office ansvarar för dess löpande drift. 

Tjänstgörande Officearbetare ansvarar för EHVS Office och allt som 

sker däri under de timmar EHVS Office är öppet. 

Kassaskåpet skall alltid vara låst, i synnerhet under EHVS Office 

öppettider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljettsläpp 
 

Fysiska biljettsläpp 

För att få närvara vid EHVS arrangemang krävs giltigt medlemskap i 

EHVS. Vid fysisk biljettförsäljning till EHVS arrangemang där alkohol 

serveras ska giltig fotolegitimation samt EHVS-medlemskap uppvisas. 

 

Digitala biljettsläpp 

När biljettsläpp sker digitalt ska det tydligt framgå att 18-årsgräns gäller 

vid arrangemang där alkohol serveras. Den arrangerande sektionen 

ansvarar sedan för kontroll av giltig fotolegitimation, EHVS-

medlemskap och biljett vid inträde. 

Vid biljettsläpp ska det tydligt framgå vilket språk arrangemanget hålls 

på och hur eventuell återlämning av biljetter ska gå till. 

EHVS förbehåller sig rätten att återkräva eller neka ersättning till de 

som ej handlat i enlighet med detta dokument. 
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Policy angående teman på arrangemang 
 

 

Vid arrangemang inom EHVS där ett eller flera teman föreligger som 

en prominent det av arrangemanget skall dessa teman granskas och 

godkännas av styrelsen. 

 

EHVS avsäger sig dock ansvar kring enskilda individers tolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policy angående förvaltningen av      

EHVS aktieportfölj 
 

Denna policy existerar för att på lång sikt skydda EHVS aktieportfölj samt 

dess syfte. Portföljen finns till för att Börsgruppen lättare skall kunna utbilda 

föreningens medlemmar kring sparande och investeringar 

Uttag får ej göras ur portföljen förrän det totala värdet uppnår 150 000 kr. 

Uttag får max göras om 5 % av portföljens värde.                                  

Värdet beräknas kl. 23.00 31/12 föregående år. 

Portföljen skall alltid redovisas publikt i realtid i den mån det går för full 

transparens mot medlemmarna. 

Restriktioner kring andel av portföljen i enskilda innehav:  

 

Fonder 25 %                                      NGM bolag 5 % 

Large cap bolag 15 %                         Aktietorget bolag 5 % 

Mid cap bolag 10 %                            Utländska bolag 10 % 

Small cap bolag 7,5 %                         Onoterat bolag 5 % 

First north bolag 5 % 


