
Proposition om kriskassa
Antagen av ordinarie föreningsstämma den 25 november 2021

1 Inledning och syfte

Pandemin har lett till en större medvetenhet kring att krissituationer kan uppstå. I nuläget har
föreningen ett stort kapital men det finns inga regleringar om hur detta kapital får användas.
Förebyggande åtgärder bör tas för att rusta föreningen i händelse av kris. Exempel på
situationer som kan uppstå är att Juristmässan inte går att genomföra, sponsorer drar sig ur
eller engagemanget bland studenter är för lågt för att tillsätta en fulltalig styrelse som kan
bedriva föreningsverksamheten på avsett sätt. Styrelsen föreslår att föreningen bör vara rustad
till att hålla sig flytande under minst två år utan att vara beroende av inkomster. Därav
föreslås att det bör finnas ett sparkapital som är mer reglerat än tidigare, benämnt “kriskassa”.

2 Styrelsens förslag till föreningsstämmobeslut

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar

att anta Policy för Juridiska Föreningen vid Örebro universitets kriskassa (bilaga 2).
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Reviderad policy för Juridiska Föreningen vid
Örebro universitets kriskassa
Antagen av ordinarie föreningsstämma den 25 november 2021

1. Inledning och syfte

Pandemin har lett till en större medvetenhet kring att krissituationer kan uppstå och att
föreningsverksamheten inte alltid kan bedrivas på avsett sätt. Sådana särskilda
omständigheter kan innebära stora minskningar av inkomster för föreningen. Styrelsen
föreslår att föreningen bör vara rustad till att hålla sig flytande under minst två år utan att vara
beroende av inkomster.

2. Summa för kriskassa

Föreningens särskilt reglerade sparkapital, benämnt i denna proposition som kriskassa, bör
uppgå till summan av föreningens mest nödvändiga fasta kostnader under två års tid.
Styrelsen verksamhetsåret 21/22 anser att föreningens mest nödvändiga fasta kostnader består
av:

● Kostnad för hyra av kontor
● Kostnad för medlemsregister
● Kostnad för IT-tjänster, webbdomäner och bokföringstjänster
● Kostnad för bankavgifter
● Kostnad för kontorsmaterial

För att dessutom ha viss marginal, bör sparkapitalet för ett års nödvändiga fasta kostnader
uppgå till ca 60 000 kr. Det sparkapital som erfordras för två år av nödvändiga fasta
kostnader är således 120 000 kr.

3. Placering av kriskassa

Kapitalet för kriskassan ska placeras på ett särskilt sparkonto på föreningens aktuella bank,
vilken ska benämnas kriskassa. Byter föreningen bank får kapitalet sättas in på likvärdigt
sparkonto. Vid utformandet av policy har beaktats risk för inflation vid placering av
sparkapital på sparkonton utan ränta. Alternativet är ett sparkonto med ränta vilket emellertid
innebär att sparkapitalet måste bindas upp vilket skulle förhindra, alternativt komplicera,

uttag i de oförutsedda situationer som avses i avsnitt 4. Beaktat syftet med det för särskilt
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ändamål reglerat sparkapital som lättillgängligt vid behov torde det vara mer lämpligt om
kapitalet placerades på ett bankkonto utan ränta.

4. När kriskassan får användas

Syftet med kriskassan är att täcka ekonomiska tillkortakommanden till följd av oförutsedda
händelser. Kriskassan är inte ägnad att användas i situationer där annat kapital, exempelvis i
fonder, finns tillgängligt för föreningen att täcka fasta kostnader, skatter, avgifter eller
skadestånd.

Med tillkortakommanden innebär sådana situationer där föreningen helt eller delvis saknar
kapital som täcker föreningens nödvändiga fasta utgifter eller skatter, avgifter och skadestånd.

Med oförutsedda händelser avses alltid händelser av karaktär force majeure. Vidare
inkluderar händelser som att arbetsmarknadsmässan inte kan genomföras, föreningen tappar
sponsorer, styrelsen ej är fulltalig och oväntade skatter, avgifter och skadestånd. Definitionen
av oförutsedda händelser är emellertid inte begränsad till ovan nämnda händelser. Som
huvudregel ska föreningen inte budgetera för att använda kriskassan.

Kriskassan får även användas om föreningen riskerar att inte vidhålla sin status som
skattebefriad.

5. Vad får kriskassan spenderas på?

Nödvändiga driftskostnader

Kriskassan är inte ägnad att spenderas på andra utgifter än de som uppräknas som nödvändiga
i avsnitt 2 eller annars nödvändiga kostnader som uppkommit efter författandet av denna
policy. Vid tolkning av vad som anses utgöra en för föreningen nödvändig kostnad skall
beaktas huruvida kostnaden är en nödvändig förutsättning för föreningens fortlevnad, löpande
verksamhet eller annars om kostnaden möjliggör en avsevärd effektivisering av den löpande
verksamheten sett till styrelsens arbetsbörda.

Skatter, avgifter och skadestånd

Förutom att användas för nödvändiga driftkostnader får kriskassan dessutom användas till att
betala skatter, avgifter och skadestånd som ålagts föreningen i de situationer som framgår av
avsnitt 4.
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6. Beslut om användning av kriskassa och konsekvenser av beslutet

I ovan nämnda situationer och till ovan nämnda kostnader får styrelsen besluta att använda
kapital från kriskassan.

Beslutar styrelsen att använda kriskassan ska föreningens inspektor och revisor underrättas
tillsammans med en motivering till varför kriskassan behöver användas. I samråd med
inspektor ska en plan upprättas i syfte att förbättra föreningens ekonomi. Planen ska sträcka
sig över det aktuella verksamhetsåret och det följande verksamhetsåret.

Medlemmar ska vid nästkommande föreningsstämma underrättas om att styrelsen valt att
använda sparkapitalet samt den ekonomiska plan som upprättats i syfte att förbättra
föreningens ekonomi.


