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Proposition angående fondering
Under S1 diskuterades hur styrelsen såg på den långsiktiga hanteringen av
överskott inom LUS verksamheter. Specifikt angående ändamålsbestämmande
av medel. Styrelsen ställde sig där positiva till att LUS ska starta fondera delar av
sina tillgångar på bland annat följande grunder:






LUS ekonomi har under de senaste åren var mycket god och LUS har
uppvisat ökande positiva resultat. Detta har medföljt att LUS nu har mer
pengar än vi behöver för den löpande verksamheten undansparade.
Många av LUS kostnader är av sådan karaktär att de inte inträffar varje
verksamhetsår. Detta har medföljt två saker: Dels har budgeteringen
blivit ryckig och dels blir ekonomiplanering och effektivt
resursutnyttjande svårt.
LUS traditionsbärande uppdrag medför kostnader som trots att de är
förutsägbara inte uppstår varje år, exempelvis jubileum av olika slag.

Därför förordar styrelsen tinget att lägga till bilagan ”PM angående fonder” till
den ekonomiska policyn enligt bilaga till denna proposition.
Dessutom bör pengar avsättas till dessa fonder, framförallt till jubileumsfonden
som redan nu behövs till 150 års-jubiléet. Eftersom bokslutet ännu inte är färdigt
för senaste verksamhetsåret är det svårt att säga exakt hur mycket som bör
fonderas. Men för att redan nu ha möjlighet att ta pengar från jubileumsfonden
till 150 års-jubiléet bör där avsättas en rimlig summa.
Såldes yrkar styrelsen
…att till Ekonomisk policyn lägga till bilagan ”PM angående fonder”
enligt bilaga.
…att avsätta 200 000 kr från eget kapital till Jubileumsfonden.
I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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Bilaga till Ekonomisk policy – PM angående fonder
LUS fonder ska dels användas för att kunna periodisera kostnader som av sin
natur inte inträffar varje år och dels för att ge organisationen större möjlighet att
vid behov investera i verksamhetsupprätthållning och -utveckling. Avsättningar
till fonderna ska inte ingå i LUS budget.
Vid LUS frinns följande fonder:
 Jubileumsfonden.
 Lundagårdsfonden
 Investeringsfonden
 Projektfonden
Dessa fonder får endast användas för LUS egna verksamhet och kan således inte
delas ut till andra organisationer. Fonderna får bara användas till utgifter av
engångskaraktär och inte för löpande utgifter.
Jubileumsfonden
Jubileumsfonden finns för att fullfölja LUS traditionsbärande roll genom att
kontinuerligt avsätta medel för att kunna fira jubileum vart 5:e år. Medlen i
jubileumsfonden finns huvudsakligen för att fira LUS egna jubileum men kan
även användas för att fira jubileum relaterade till LUS och dess verksamhet.
Exempelvis kan jubileumsfonden täcka både större och mindre
jubileumsfiranden för både hela och delar av organisationen.
Önskad avsättning: 10 000 kr/år.
Målsumma: 200 000 kr.
Förvaltas av: Styrelsen upp till 5 000 kr, därefter av LUS Ting.
Lundagårdsfonden
Lundagårdsfonden finns dels för att täcka eventuella underskott i Lundagårds
verksamhet, men också för att ge möjlighet till strategiska satsningar och
investeringar. 50% av resultatet på Lundagårds resultatenhet bör avsättas till
fonden oavsett om det är positivt eller negativt, så till vida att fonden inte är tom
eller har nåt sin målsumma. Exempelvis kan Lundagårdsfonden täcka datorer,
fotoutrustning och Lundagårdsjubileum.
Önskad avsättning: 50% av resultatet på Resultatenhet 2 – Lundagård.
Målsumma: 250 000 kr.
Förvaltas av: Styrelsen upp till 30 000 kr, därefter av LUS Ting.
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Investeringsfonden
Investeringsfonden finns för att ge verksamheten möjlighet till att göra
investeringar i framförallt kontorsinventarier och liknande inventarier som
behövs för att fortsätta hålla hög nivå på den löpande verksamheten. Exempelvis
kan investeringsfonden täcka datorer, mobiltelefoner och profilprodukter.
Önskad avsättning: 5000 kr/år.
Målsumma: 30 000 kr.
Förvaltas av: Styrelsen upp till 30 000 kr, därefter av LUS Ting.
Projektfonden
Projektfonden finns för att möjliggöra tillfälliga satsningar i form av projekt
under LUS fana. Dessa behöver inte vara initierade av Styrelsen eller
Ordförandekollegiet. Exempelvis kan projektfonden täcka tryckkostnader för
rapporter, resekostnader till konferenser och material till manifestationer.
Önskad avsättning: Ej reglerat.
Målsumma: 30 000 kr.
Förvaltas av: Styrelsen och Ordförandekollegiet var för sig upp till 30 000 kr,
därefter av LUS Ting.
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