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Årsrapport 2017 för Kreditkassan
Utlåning per den 31 december 2017
Utestående lån totalt: 662 487 kr
Beviljade lån under 2017: 61 st
varav “Lilla” (vanligen 5 000 kr): 47 st
varav “Stora” (20 000 kr): 14 st

Förlorat styrelseprotokoll
Protokollet från årets enda protokollförda styrelsemöte, den 18 maj, är tyvärr förlorat. Detta
är förstås oacceptabelt och ansvaret för att det ändå har hänt får vi styrelseledamöter dela
på.

Lån till stiftelsen Lillsjödal
Under våren uppstod kapitalbrist hos stiftelsen Lillsjödal, varför de beviljades ett lån om 340
000 kr från Kreditkassan. I samband med detta diskuterades syftesparagrafen i
Kreditkassans stadgar, stiftelsens huvuduppdrag är ju att låna ut pengar till studenter och
inte egentligen andra studentverksamheter. Tillsammans med vår administratör gjordes
bedömningen att pengarna inte var omedelbart nödvändiga för utlåningsverksamheten utan
annars skulle ha kvarstått i stiftelsens aktieportfölj. Ett räntebärande lån till Lillsjödal sågs
som en likvärdig placering av kapitalet.

Nytt investeringsreglemente
Styrelsen har fastställt ett reglemente för hur stiftelsens medel får placeras i aktier och
fonder. Reglementet kan läsas i LUS dokumentarkiv. Reglementet behandlar aspekter som
risk och riskspridning, men även moraliska aspekter.

Lånesystem - underhållsbehov
Kreditkassan har ett specialutvecklat IT-system för lånehantering. Systemet används av vår
administratör och låter även låntagare se sitt aktuella saldo. Under året har vi ägnat oss åt

underhåll av systemet i form av att korrigera funktionella brister (fixat buggar) samt viss ny
funktionalitet. Tyvärr är kvaliteten på systemet överlag bristfällig vilket begränsar
möjligheterna att utveckla det vidare. På horisonten ser jag ett behov av mer genomgripande
underhåll, i värsta fall behöver systemet helt skrivas om.

Webbsida
Stiftelsens externa webbsida är även den i behov av att bytas ut. För att ändra innehåll på
sidan måste man ändra direkt i HTML-kod vilket försvårar administrationen avsevärt.
Projektet att byta ut sidan mot en mer lätthanterlig (Wordpress-) sida har pågått en längre tid
men har tyvärr inte kunnat avslutas under 2017. Vi tar med oss det som en prioriterad
uppgift till nästa verksamhetsår då hemsidan ses som en viktig del av vårt
markandsföringsarbete.

