
 

 

Motion angående On The Rocks 2010 

 
Bakgrund 
Hösten 2010 arrangerade PiLS, CC och 4V kravallen On The Rocks tillsammans. De tre 

festerierna delade på ansvaret för kravallen och det bestämdes att 4V hade bäst förutsättningar 

för att hantera själva bokföringen. Dessvärre krånglade bokföringsprogrammet för festeriet 

och det tog väldigt lång tid att få fram resultatet för kravallen. Slutligen fick de fram ett 

resultat på ca 68 000 kr, ett resultat långt över budget. Då kravallen hade sålt slut på såväl 

biljetter som alkohol samt det faktum att de under kravallen fick hämta mer alkohol till 

försäljning, översteg intäkterna det budgeterade. Detta medförde att resultatet vid detta 

tillfälle uppfattades som rimligt av samtliga festerier. 22 887 kr betalades under våren 2011 ut 

till PiLS.  

4Vs interna granskning av 2010 års bokföring skedde sommaren 2011 och det uppdagades då 

att resultatet blivit felaktigt och resultatet kom att korrigeras. Under hösten kontaktades PiLS 

av 4V och informerades om det verkliga resultatet samt ombads att återbetala en summa på 

15 650 kr. I detta läge kopplades de tre festeriernas respektive sektionsstyrelser in. PULS 

styrelse 2011 begärde i samband med detta att ärendet skulle granskas av StuFF samt bad 

StuFF ordna en extern oberoende part med ekonomisk bakgrund som granskade bokföringen. 

StuFF och denne oberoende parts synpunkt på ärendet var att med tanke den tid som förflutit 

och det faktum att PULS bokföringsår 2010 var stängt sedan flera månader tillbaka fanns det 

ingen bokföringsmässig skyldighet att återbetala den felaktiga vinsten.  

PULS styrelse 2011 har trots det haft inställningen att lösa situationen och vilja att hjälpa våra 

medstudenter. Efter många diskussioner och överväganden i PULS styrelse 2011 beslöt vi att 

komma med förslaget att återbetala halva beloppet. Vi såg två saker som vägde fram till det. 

Det första var att ett högre belopp ansåg vi skulle kräva ett medlemsbeslut och vi ville vid 

tillfället inte behöva blanda in allt för många parter i syftet att undvika att sprida dålig 

stämning mellan festerier och sektioner samt undvika ryktesspridning, skvaller och 

missförstånd. Det andra var Styr-Vs initiala inställning att vad vi än kunde betala var bra och 

den fulla förståelse de sade sig ha för ett eventuellt beslut att inte återbetala något. I samband 

med förslagets framläggning informerades Styr-V om att ett högre belopp krävde 

medlemsbeslut.  

Vid nästa tillfälle ställdes PULS inför ett ultimatum då Styr-V nu krävde allt eller inget. 

Alternativet ”inget” innefattade ett upphörande av samarbetet kring kravallen OTR.  

Det är PULS styrelse 2011s önskan att den schism som uppstod mellan sektionsstyrelserna 

inte på något sätt ska drabba PiLS i deras arbete eftersom det i mycket hög grad skulle skada 

festeriets hela verksamhetsår ur ekonomisk synpunkt samt riskerar att skada deras rykte och 

ställning på universitetet. I förlängningen skadar detta hela PULS och PULS medlemmar på 

såväl lång som kort sikt. 

PULS styrelse 2011 gör därför gemensam sak med PiLS 2011/12 och vädjar i denna motion 

till medlemmarna att rösta ja till en utbetalning av det totala beloppet 15 650 kr. 

 

 



 

Sammanfattade punkter 
 På grund av ett bokföringsfel blev resultatet felräknat för OTR 2010. 4V har bett att 

återfå den del av vinsten som felaktigt utbetalades till PiLS och CC (15 650 kr/festeri). 

 För att upprätthålla en god stämning mellan festerier och sektioner samt säkerställa 

PiLS fortlevnad vädjar nu PULS styrelse 2011 samt PiLS 2011/12 till PULS 

medlemmar att godkänna en sådan utbetalning. 

 

Yrkanden 
 

PULS styrelse 2011, tillsammans med PiLS 2011/12 vädjar till medlemmarna 

 att godkänna en återbetalning av PULS del av beloppet i sin helhet (15 650 kr) till 4V 

för OTR 2010. 

 

 

 

 

PULS styrelse 2011    PiLS 2011/12 

Cecilia Sandström    Andreas Helander 

Carina Forslund    Ida Pellmyr 

Joakim Karlsson    Emma Lundmark 

Rebecka Wallin    Frida Karlsson 

Cathrine Levin    Ida Kinsch 

Mathilda Nilsson    Sandra Johansson 

Agnes Johansson                                             Tina Westdahl 

Cecilia Nork     Josefin Plan 

     Tove Sörberg 

 

 

 

Styrelsens svar på motionen: 
Styrelsen 2012 har sett över situationen noga och anser liksom styrelsen 2011 och PiLS 11/12 

att medlemmarna ska se till sektionens och festeriets framtid. Om PiLS skulle stå utan kravall 

skulle detta komma att drabba inte bara nuvarande PiLS utan både framtida PiLS och PULS 

som sektion. PiLS är sektionens största inkomstkälla och skulle PiLS i framtiden komma att 

stå utan kravall är chansen stor att PULS intäkter skulle minska drastiskt och det skulle tyvärr 

först och främst drabba våra medlemmar och aktiva.  

 

Styrelsen 2012 föreslår årsmötet 
 ATT rösta igenom beslutet om att betala tillbaka 15 650kr till 4V så att PiLS även i 

framtiden får vara med att anordna On The Rocks. 


