Extrainsatt sektionsmöte
Dag: måndag 15 Juni 2020
Tid: 17.30-17:50
Plats: Zoom
Närvarande: Hanna Kihlberg, David Pettersson, Karolina Kjellin, Anna Adlercreutz, Hanna Hardebring, Tove Sahl
Paavo, Andreas Alander, Hanna Olander, Johanna Broman, Stina Josefsson

Är ett extrainsatt möte för att ta ett beslut gällande motionen från SSKål som inkom till förgående möte.
1. Mötets öppnande
Hanna Hardebring öppnar mötet
2. Val av justerare
Förslag att välja Karolina Kjellin till mötets justerare
BESLUT
Välja Karolina
3. Motioner och äskningar
3.1 Motion från SSKål har inkommit:
Motionen som inkom från SSKål 19/20 handlar om att vinsten från Ambulansen 2019 ska tillfalla SSKål 20/21, för att
kunna utnyttja under sitt verksamhetsår.
- Sektionsstyrelsen 19/20 väljer att avslå motionen då det inte är stadgeenligt. Bifogat dokument på
nästkommande 2 sidor, ger en djupare förklaring samt motivering till beslutet.
7. Övriga frågor
--8. Mötets avslutande
Hanna Hardebring avslutade mötet.

Motivering till avslagen motion
I den motion som inkommit till Sektionsstyrelsen från Sskål genom Henning Ahlborg Delvin går
egentligen att utläsa två motioner. Därför ges de två svar. Utöver det ges en längre förklaring till
bakgrunden till besluten på nästa sida, samt vad som ska genomföras för att öka möjligheten för
Sjuksköterskesektionen att på ett transparent sätt redovisa vilka bidrag som betalas ut till de olika
utskotten.
Svar avseende del i motion om att behålla vinsten från Ambulansen
Den ena delen avser att de pengar Sskål förvärvat under året inte ska återgå till Sektionen utan
behållas av Sskål med tanke på att COVID-19 omöjliggjort att den erhållna vinsten från
Ambulansen har kunnat användas till Akuten så som det var tänkt.
Styrelsen har förståelse för syftet med motionen, då det är pengar som Sskål 19/20 genom hårt slit
har arbetat in. Därför är det således naturligt att dessa pengar skulle återinvesteras i verksamhet som
gynnar studenterna. Problemet med att bifalla motionen utifrån den första delen är att det enligt
Sjuksköterskesektionen stadgar är beslutat att alla de medel som Sskål vid verksamhetsårets slut
innehar, ska återbördas till Sektionsstyrelsen. Detta görs för att fungera som kapital till de bidrag
som Sektionen betalar ut till Sskål under verksamhetsåret. Därför är det ej förenligt med
föreningens stadgar att vinsten behålls så som motionen föreslår. Mot bakgrund av detta avslår
Sektionsstyrelsen motionen med hänvisning till att det ej är stadgeenligt genomförbart.
Svar avseende del i motion om att ha möjlighet att äska pengar trots att första delen av
motionen bifalles.
Möjligheten att äska pengar finns som ett sätt att utanför budgetens ramar ansöka om utökat
ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Äskning är således inte detsamma som ett avtalat bidrag, utan
ett beslut som tas av Sektionsstyrelsen vid varje tillfälle då en sådan äskning inkommer.
Möjligheten att äska pengar finns således kvar, men är ej att likställa med ett säkerställt bidrag.

Ytterligare bakgrund
Den ekonomiska situationen har under verksamhetsåret 19/20 varit problematisk till följd av att
stadgemässiga regler kring hantering av tillgångar vid årets slut ej efterföljts under verksamhetsåret
18/19. SSkål var då ålagda att återbetala de tillgångar utskottets konto innehade vilket ej
genomfördes. Detta ledde till att Sektionsstyrelsens ekonomi blev pressad, då de ekonomiska
tillgångar som vanligtvis utgör kapital för utbetalningar av nya bidrag åter till Sskål ej var
tillgängliga. Bidrag betalades trots detta ut, eftersom felet upptäcktes först i November. Detta
innebär att Sskål under verksamhetsåret utöver de bidrag de erhöll från Sektionsstyrelsen även
förfogade över ett kapital som egentligen var avsett att utgöra utskottets bidrag. I enkla termer har
Sskål under 19/20 erhållit dubbla ekonomiska medel än vad som avsetts. När Sektionsstyrelsen och
Sskål uppmärksammat detta har ett gott samarbete skett för att trots problemen kunna genomföra
den verksamhet som var planerad under året.
Även mot bakgrund av detta blir det problematiskt att bifalla motionen, eftersom samma misstag
återigen skulle återupprepas – om än medvetet denna gång. Det kapital Sektionsstyrelsen baserar
sitt bidrag till Sskål på bygger på den vinst som utskottet under året genererar genom sina fester. För
att sammanfatta det enkelt finansierar Sskål sin verksamhet själva, men på grund av Föreningens
struktur och stadgar krävs att det är Sektionsstyrelsen som disponerar tillgångarna formellt och
betalar ut till utskottet i form av bidrag.
För att förtydliga och göra utbetalningarna mer transparenta kommer styrelsen 20/21 och Sskål
20/21 med rådgivning från styrelsen 19/20 att utforma ett avtalskontrakt för vad som gäller
avseende bidragen – där kommer summor, datum och förpliktelser att redovisas vilket sedan skrivs
under av representanter från respektive styrelser (Ordförande och Kassör resp. Chief och kassör).
Sektionsstyrelsen, Sjuksköterskesektionen 19/20
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Hanna Hardebring
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