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Kapitel 1 

  

§1 Förvaltning 
 

 Detta kapitel beskriver hur sektionens fonder i 
reglementet skall förvaltas. 

§1:1 Definitioner  

 Kapitaltillgångar är pengar, fonder och andra 
tillgångar sektionen har, som inte är varulager. De 
finns på tillgångssidan i balansräkningen. 
 
Fonder i reglementet hänvisar här till den del av 
fonderna som beskrivs i reglementet, detta är i 
detta sammanhang en del av sektionens eget 
kapital. Eget kapital är inte kapitaltillgångar utan 
en skuld till medlemmarna. De finns på skuldsidan 
i balansräkningen.  
 
Utvecklingen på placeringar påverkar 
verksamhetsårets resultat och därigenom 
sektionens eget kapital. Placering kommer därmed 
medföra att fonderna i reglementets värde kan 
stiga eller sjunka genom sektionsmötesbeslut. 
 
Fonder hänvisar till fonder på banken, en 
kapitaltillgång för Sektionen. 

  

§1:2 Tydliggörande  

 Fonderna i reglementet förbrukas i enlighet med 
reglemente. Kostnaden belastar verksamhetsårets 
resultat.  
 
Kapitaltillgångar som härstammar från den skuld 
som beskrivs av fonderna i reglementet får 
placeras enligt regelverket nedan. Avkastningen 
belastar verksamhetsårets resultat. 
 
Avsikten med placering av sektionens 
kapitaltillgångar är sund och etisk förvaltning av 
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kapitaltillgångar, inte att generera maximalt med 
avkastning. En rimligt låg risknivå bör därmed 
eftersträvas. Vad som är rimligt låg risknivå 
bestäms genom de gränser som ges i denna policy.     

  

§1:3 Placering av 
kapitaltillgångar 

 

  

§1:3:1 Mandat  
 
Styrelsen beslutar om placering av sektionens 
kapitaltillgångar. 
 
Sektionsmöte beslutar via denna policy om 
övergripande gränser för hur kapitaltillgångar får 
placeras och Styrelsen ansvarar för att 
kapitaltillgångarna placeras inom dessa gränser.  
   

  

§1:3:2 Risk  

 All placering av pengar är en risk och 
kapitaltillgångar, där inkluderat framför allt fonder, 
kan gå förlorat. Sektionen har genom denna policy 
godtagit den riskprofil som placeringen medför. 
 
Styrelsen ska dock uttala sig om risken för 
placeringen vid placeringstillfället och väga risk 
mot avkastning.  
 
Placering får endast ske i fasträntekonton, 
räntefonder och genom för exponering mot aktier 
genom aktiefonder och blandfonder. Placering får 
inte ske i direktplacering. Det är alltså inte tillåtet 
att investera direkt i aktier. Det är dock tillåtet att 
placera pengar i en aktieindexfond. 
 
Styrelsen ska premiera en låg risk på sektionens 
investeringar.  
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§1:3:3 Placering av 
kapitaltillgångar 

 
 
Detta stycke omfattar det tillfälle då Styrelsen 
fattar beslut om att avsätta kapitaltillgångar för nya 
placeringar. Det omfattar därmed inte det tillfälle 
då fasträntekonton binder om sig, inklusive det fall 
detta görs med den ränta som har betalats inom 
sådant konto och inte heller det fall då 
placeringens värde genom avkastning inom 
placeringen ökar. 
 
Styrelsen skall ta etiskt ställningstagande vid 
placeringsbeslutet. Exempel på etiska 
hänsynstagande är FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 
barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, 
Riodeklarationen för hållbar utveckling, FN:s 
Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Det är också 
eftersträvansvärt att undvika investeringar i företag 
där exploatering av fossila resurser utgör 
organisationens kärnverksamhet. 
 
Styrelsen skall ta hänsyn till placeringens riskprofil. 
Styrelsen får göra placeringar som försenar 
eventuella fondäskningar på sektionsmöte, men 
skall ta hänsyn till detta vid placeringen. 
 
Innan ny placering görs måste styrelsen rådfråga 
bankrådgivare och föra diskussion med dessa. 
 
Styrelsen ska inte godkänna några placeringar som 
strider mot nedan givna gränser.  
 
Inga andra placeringstyper än aktiefonder, 
blandfonder, räntefonder, placeringskonto och 
fasträntekonton är tillåtna. 
 
Maximalt 20 % av Sektionens kapitaltillgångar får 
placeras med en bindningstid längre än 3 månader. 
Maximalt 20 % av Sektionens kapitaltillgångar får 
placeras med en bindningstid upp till 3 månader. 
 
Sektionens kapitaltillgångar får ej placeras i 
direktplaceringar och inte heller direkt i aktier. Det 
får dock placeras i aktiefonder och blandfonder.  
Sektionens kapitaltillgångar får ej placeras med en 
bindningstid längre än 6 månader. 
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Beslut om ny placering får endast ske på Styrelsens 
protokollförda möte och får därmed inte ske Per 
Capsulam. 
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         §1:3:4 Begränsningar  
Alla fonder får placeras helt eller delvis på 
placeringskonton och fasträntekonton. Andra 
placeringstyper är endast godkända då det står så 
nedan. Alla gränser gäller vid placeringstillfället. 
 
§10:1 Stipendiefond för Kemi- och Bioteknologer 
i årskurs 1  
Fonden får placeras i räntefonder 
Fonden får placeras i aktiefonder 
 
§10:2 Investeringsfond  
Fonden får placeras i räntefonder 
 
§10:3 Renoveringsfond 
Fonden får placeras i räntefonder 
 
§10:4 Jubileumsfond  
Fonden får placeras i räntefonder 
 
§10:5 Medaljfond 
Fonden får placeras i räntefonder 
 
§10:6 Projektfond  
Fonden får placeras i räntefonder 
 
§10:7 Resestipendiefonden  
Fonden får placeras i räntefonder 
Fonden får placeras i aktiefonder 
 

         §1:3:4 Säljande av fonder och 
avslutande av placeringskonton 

 
 
Styrelsen får fatta beslut om att sälja fonder och 
avsluta placeringskonton. Om beslutet sker Per 
Capsulam skall det redovisas på nästkommande 
Styrelsemöte, samt varför beslutet inte kunde tas 
på Styrelsens protokollförda möte. 
 
Styrelsen får placera kapitaltillgångar i 
fasträntekonton som automatiskt förlängs efter att 
bindningstiden löper ut. Denna typ av 
återinvestering är inte nyplacering och detta får 
tillåtas ske om det framgår vid beslutet om 
placering. Vid förlängnings tidpunkten ska dock 
placeringen ligga inom de gränser som anges vid 
nyplacering, annars ska förlängningen förhindras. 

 
§1:3:4 Återinvestering  
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Beslut återinvestering av placering och dess 
avkastning den fond eller det placeringskonto som 
kapitaltillgångar redan ligger i får ske av Styrelsen 
utanför Styrelsen protokollförda möte Per 
Capsulam, men bör i största möjliga mån tas på 
protokollfört Styrelsemöte. Styrelsen ska dock 
informera om sådant beslut på nästkommande 
Styrelsemöte i det fall det sker Per capsulam och 
redogöra för anledningen till att beslutet inte 
kunde tas på Styrelsen protokollförda möte.  
 
Detta för att möjliggöra återinvestering på 
fasträntekonton när bindningstiden löper ut och 
återinvestering i det fall en fond ger utdelning i 
samma fond som utdelningen kommer ifrån.  
 
Beslutet får inte medföra att ovan regler om 
placering bryts, det anses alltså vara ett 
placeringstillfälle. 

 
§1:3:5 Krishantering  

  
Firmatecknare i par äger rätt att vid vilket tillfälle 
som helst, av vilken anledning som helst sälja 
fonder och avsluta placeringskonton för att 
återföra likvida medel till Sektionens bankkonto. 
Firmatecknare ska informera om sådant beslut på 
nästkommande Styrelsemöte, samt redogöra för 
varför beslutet inte kunde tas på Styrelsens 
protokollförda möte.   

 
§1:3:5 Avkastning  

  
Avkastning tillfaller respektive fond i 
reglementet. Avkastning belastar verksamhetsåret 
den infaller i som intäkt eller kostnad och 
motsvarande summa avsätts till eller från fonden. 
Detta får ske när avkastning infaller utan 
sektionsmötesbeslut. 
 

 

§1:3:7 Godkända fondbolag  

  
Kapitaltillgångar får endast placeras i följande 
fondbolags fonder: 
 
Swedbank Roburs Fonder 
SEBs Fonder 
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Handelsbankens Fonder 
Nordeas Fonder 
SPPs Fonder 
Spiltans Fonder 
Carnegies Fonder 
Öhmans Fonder 
 
Fasträntekonton och placeringskonto med statlig 
insättningsgaranti är godkända fasträntekonton. 
   

 


