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POLICY FÖR 
  

Hållbar ekonomi 
  
BAKGRUND  
För att Gästrike-Hälsinge Nation ska kunna överleva på lång sikt så måste ekonomin vara i balans 
och i ordning. Nationens ekonomi kan sägas bestå av två delar, dels förvaltning av nationens 
fonderade medel samt förvaltning och utveckling av nationens fastighet, och dels den 
nationsverksamhet som bedrivs främst i nationens fastighet.   
  
För att långsiktigt kunna underhålla och utveckla fastigheten så krävs att medel tillförs till 
byggnadsfonden löpande, detta sker genom en årlig avsättning från nationsverksamheten till 
byggnadsfonden, vilket kan liknas vid en hyra för fastigheten.   
  
Vid sidan av detta måste nationsverksamheten bedrivas på så sätt att den sammantaget inte 
genererar negativt ekonomiskt resultat. Allt eventuellt ekonomiskt överskott per verksamhetsår från 
nationsverksamheten ska löpande fonderas inom byggnadsfonden. Skulle nationsverksamheten 
sammantaget uppvisa ett negativt ekonomiskt resultat för ett verksamhetsår täcks detta upp via 
byggnadsfonden, men detta tär då på den långsiktiga överlevnadsförmågan, vilket inte är 
eftersträvansvärt.  
  
För att kunna bedriva en så bred verksamhet som möjligt så måste nationen bedriva vissa 
verksamheter som ger inkomster, som täcker de totala kostnader som finns inom 
nationsverksamheten.  
 
 
  
1 KAP. DEKLARATION 

 
§1  Gästrike-Hälsinge nation är… 

 
…inte ett rörelsedrivande företag som strävar efter att uppnå maximal 
ekonomisk vinst, utan nationen verkar inom flera olika studentsociala 
områden som ska generera nytta och nöje till medlemmarna under deras 
studietid i Uppsala och därefter.  
 
 

  

§2  Nationsverksamheten ska… 
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…alltid genomföras så att den per verksamhetsår inte ger ett minusresultat på 
en övergripande nivå, inklusive årlig avsättning till byggnadsfond och 
investeringsfond, men exklusive kapitalförvaltningen och det långsiktiga 
fastighetsunderhållet och investeringar i fastigheten.  
 
…planeras på ett långsiktigt hållbart sätt så att nationens verksamhetsbudget 
(exklusive fastighetens långsiktiga underhåll och ev. investeringar i 
fastigheten, samt kapitalförvaltningen), för nästkommande verksamhetsår inkl. 
avsättning till byggnadsfond och investeringsfond, inte visar negativt resultat.  
 
…planeras så att den genomförs med egen intern finansiering, detta avser 
alltså även de icke inkomstgivande verksamheterna tillsammans med de 
inkomstgivande verksamheterna. 
 
…ha snabb och korrekt bokföring för att ge god möjlighet till rapportering, 
uppföljning och analys av verksamheten för att vid behov kunna vidta åtgärder 
som kan behöva genomföras.  
 

  
§3  Extern verksamhet ska… 

 
…bedrivas så att högsta möjliga nöjdhet uppnås hos personal och besökare. 
Uppnår vi det med en ekonomi i balans så kommer nationen att vara 
efterfrågad även i framtiden och vara en långsiktig överlevare.  
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