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Inledning 

Östgöta Nation är en ideell sammanslutning av studenter vid Lunds Universitet, vars stadgeenliga 
syfte är att ”genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen och främja 
deras verksamhet, såsom studier och vad som därmed äger sammanhang. Nationen är därmed en 
sammanslutning som bistår studenter med studiesocial verksamhet”. 

Policyns syfte 

Som ideell förening ska Östgöta Nation verka för att nationens ekonomiska vinning används till 
att ytterligare främja dess medlemmars och framtida medlemmars studiesociala intressen. Det är 
därför av intresse för medlemmarna att nationens finansiella tillgångar förvaltas på ett riktigt, 
säkert och effektivt sätt. 

Syftet med denna placeringspolicy är att reglera hur Östgöta Nations finansiella medel ska 
fördelas på lång och medelfristig sikt. Policyn ska ange vilka tillgångar som är lämpliga och i 
vilken utsträckning, samt hur placeringarna ska redovisas och kontrolleras. 

Förvaltningsmål 

Förvaltningens mål är att skapa en god värdetillväxt och generera utdelningsbara medel till 
verksamheten under betryggande säkerhet. Det långsiktiga avkastningskravet är att i genomsnitt 
över en konjunkturcykel slå index. 

Organisation och ansvar 

Östgöta Nation har en styrelse kallad Seniorskollegiet, bestående av Inspektorat (Inspektor och  
Proinspektor) samt sex förtroendevalda ledamöter. Seniorskollegiet utser inom sig en 
ekonomigrupp med speciellt ansvar för nationens ekonomiska förvaltning, vars ansvar är 
beredande inför Seniors beslutsfattande möten. 

Nationens verkställande ledning är quratelet, tre heltidsarvoderade förtroendevalda som är 
adjungerade utan rösträtt till Seniorsmötena. Inom quratelet är ProQurator Ekonomi (PQE) 
operativt ansvarig för nationens ekonomi. PQE bör vara med i Seniorskollegiets ekonomigrupp. 

Det åligger Seniorskollegiet att: 

- Godkänna ekonomigruppens förslag på placeringar. 

- Fastställa nationens budget. 

- Utse ekonomigruppen. 

Det åligger Ekonomigruppen att: 

- Vara rådgivande för PQE i ekonomiska frågor. 

- Medverka i bearbetningar av placeringspolicy. 

- Utreda lämpliga tillgångar för nationen att placera sina pengar i. 

Det åligger PQE att: 
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- Sköta nationens löpande bokföring och internredovisning. 

- Vara operativt ansvarig för förvaltningen av nationens placeringar. 

- Vara nationens huvudsakliga kontaktperson gentemot finansiella aktörer. 

Etiska aspekter 

Kapitalförvaltningen ska följa FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI). Investeringar 
tillåts inte i bolag vars verksamhet verifierat bryter mot internationella normer för miljö, 
mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt. 

Kapitalförvaltningen ska präglas av ett etiskt ansvarstagande. Investeringar tillåts ej i bolag som 
utvecklar, producerar eller distribuerar kontroversiella vapen och/eller kärnvapen. 

Investeringar tillåts inte i bolag vars verksamhet till betydande del (mer än 5% av omsättningen 
enligt rådande branschstandard) består av produktion och/eller distribution av militär utrustning, 
tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. 

Målsättningen är att helt undvika investeringar i bolag som utvinner kol, gas eller olja. 

Fördelning av monetära tillgångar mellan likvida medel, buffert och placeringar 

Östgöta Nations monetära tillgångar kan delas upp i följande tre kategorier: 

1. Likvida medel i form av tillgodohavanden på ex. Checkkonto, kortkonto eller swishkonto. 

2. Buffert i form av tillgodohavande på sparkonto. 

3. Placeringar i finansiella instrument. 

Detaljer kring vilka banker och konton som för närvarande används inom varje kategori återfinns 
i bilaga 1. 

Förflyttningar mellan likvida medel och buffert: 

Nationens likviditet är i regel som bäst vid terminsslutet, efter en hel termin av 
verksamhetsinbetalningar. Under juluppehåll och framförallt sommaruppehåll minskar nationens 
likviditet kraftigt då inga intäkter förekommer, vissa kostnader fortsätter inkomma och många av 
den gångna terminens fakturor betalas.  

Mot bakgrund av detta bör pengar föras över från buffert till likvida medel inför sommar- och 
juluppehåll för att det ska finnas täckning för utbetalningarna. En lämplig summa att ha i likvida 
medel vid terminsslut är 300 000 kr. 

När verksamheten startat för terminen och inbetalningarna ökar förs pengar över igen till buffert. 
Detta bör ske i slutet av september respektive februari, och en lämplig summa att då ha kvar i 
likvida medel är 200 000 kr. 

PQE ansvarar för att dessa överföringar görs vid rätt tidpunkter och med rätt belopp. 

Förflyttningar mellan buffert och placeringar 
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Beslut om köp eller försäljning av semi-likvida medel ska alltid fattas av Seniorskollegiet. Beslutet 
bör beredas av PQE i samråd med Ekonomigruppen. 

Mer pengar bör vara placerade i semi-likvida finansiella instrument om nationens ekonomiska 
resultat är gott. Är nationens ekonomi dålig bör mer pengar ligga i likvid buffert, för att ha 
beredskap för kommande kostnader. Rimlig storlek på bufferten vid normalt ekonomiskt läge är 
100 000 kr. 

Fördelning mellan olika typer av finansiella instrument: 

Förvaltningen av de långsiktiga tillgångarna styrs av en normalportfölj. Normalportföljen visar 
den strategiska fördelningen av de olika tillgångsslagen uttryckt som andel av portföljens totala 
marknadsvärde samt respektive tillåtna avvikelse från normalvärdet. 

Följande faktorer behöver beaktas för att kunna fastställa den för tillfället optimala 
sammansättningen av portföljen: 

- Nationens ekonomiska resultat – ju bättre ekonomi, desto högre bör avkastning och risk 
på de finansiella instrumenten vara. 

- Förväntad långsiktig avkastning för varje tillgångsslag. 

- Förväntad risk för varje tillgångsslag. 

- Aktuellt konjunkturläge. 

Normalportfölj 

I tabellen visas normalläget för totalportföljen och tillåtna avvikelser. 

Optioner och liknande tillgångar bör inte användas som finansiella instrument. 

Kriterier för val av semi-likvida tillgångar 

Nationens innehav av fonder, aktier och eventuella räntebärande värdepapper bör väljas utifrån 
följande kriterier: 

- Sharp-kvoten ska vara mellan 0,5 och 1,0. 

- Kostnaden ska vara högst 1,5% per år. 

- För 75% av placeringarna ska den historiska avkastningen de senaste 5 åren vara över 7% 
per år. För resterande 25% råder inget dylikt krav. 

Tillgångsslag Minimum % Maximum % Normalläge %

Fonder 0 100 66

Aktier 0 100 34

Räntebärande 

värdepapper

0 100 0

Totalportfölj 100
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- Betyget på Morningstar ska vara mellan 3 och 5. 

Intern rapportering 

PQE, med hjälp av Ekonomigruppen, ansvarar för att regelbundet informera Seniorskollegiet om 
portföljens resultat samt följande information: 

- Fördelning av portföljen på olika tillgångsslag. 

- Innehav av enskilda tillgångar. 

- Anskaffningsvärde och marknadsvärde per innehav. 

- Periodens avkastning i förhållande till jämförelseindex. 

Revideringar i policyn 

Ekonomigruppen ska årligen se över placeringspolicyn och utvärdera om revideringar bör göras. 
Beslut om revideringar i denna policy ska fattas av nationsmötet.  

Bilagor till denna policy kan revideras, läggas till eller tas bort av PQE och/eller 
Ekonomigruppen utan krav på beslut på nationsmöte eller seniorsmöte. 

Placeringspolicyn ska finnas tillgänglig på nationens expedition och hemsida. 
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Bilaga 1 - Nuvarande tillgångar 

Denna bilaga ska uppdateras om förändringar görs i nationens konton och placeringar. Beslut på 
nationsmöte eller seniorsmöte krävs ej för att revidera denna bilaga.

Namn Kategori Bank Kontonummer på 

bank

Kontonummer i 

bokföringen

Checkkonto 1. Likvida medel Sparbanken 8313-9,74 113 202-1 1930

Kortkonto 1. Likvida medel Sparbanken 8313-9,74 203 172-7 1931

Swishkonto 1. Likvida medel Sparbanken 8313-9,74 113 204-7 1932

Sparkonto 2. Buffert Sparbanken 8313-9,74 141 222-5 1950

Sparkonto 2. Buffert Avanza 9205846 1960

(Placeringar) 3. Placeringar Avanza - 1354

  6


