Policy angående sektionens ekonomi
Nedan presenteras de riktlinjer och principer som tillämpas i dagens verksamhet.
1. Inledning
Teknologsektionen för Industriell Ekonomi är en ideell förening. Detta innebär att
sektionen inte har som målsättning att uppnå någon ekonomisk vinning. Alla pengar
skall gå tillbaka till medlemmarna och all vinst ska gynna medlemmarna på sektionen.
Enskilda personer skall inte heller kunna erhålla ersättning utan godkännande av
sektionens medlemmar. Största delen av arbetet inom sektionen skall ske ideellt. Alla
inköp, samt transporter, skall ske med Chalmers Studentkårs miljöpolicy i åtanke.

2. Budget
Alla sektionsorgan skall lämna in en budget i början av deras verksamhetsår, som skall
godkännas av sektionsstyrelsen. Budgeten skall vara inskickad till sektionsstyrelsen
senast en månad efter verksamhetsåret har börjat. Den skall innehålla en övergripande
bild av hur verksamhetsåret skall gå ekonomiskt. Budgeten skall, åtminstone, innefatta
större inkomster och utgifter, exempelvis tryck- och klädkostnader.

3. Internkonsumtion
Internkonsumtion är den konsumtion som finansieras av föreningarna själva. Det vill
säga AV pengar de själva tjänat genom arrangemang eller sponsring.
För internkonsumtion gäller att den ska vara kopplad till en välmotiverad specifik
aktivitet med tydligt syfte, vilka tillsammans med antalet konsumerande ska anges på
tillhörande kvitton. Det ska i efterhand inte råda någon tvekan om vilket slag av
internkonsumtion utgiften rörde.
Representation
Lunch/middag på restaurang, exempelvis lunch med företagsrepresentanter dock ej
med kommittéer, föreningar eller liknande på Chalmers. Bidrag till kostnaden för lunch
inklusive dryck ges maximalt 90 kronor per/person.
Arbetskläder
Samtliga kommittéer på teknologsektionen har möjlighet att efter äskning få beviljat upp
till 250
SEK/kommittémedlem och verksamhetsår. Denna summa ska på ett lämpligt sätt använ
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das till arbetsklädersom uttryckligen krävs för att utföra kommitténs uppgifter.
Utöver denna summa betalar inte sektionen ut något. Sponsorpengar som är riktade till
klädinköp får användas vid inköp av ytterligare kläder. Om det råder tvekan kring vad
detta innebär så kontaktar ni Styrelsen.
Arbetsmat
Mat till kommittémedlemmar vid evenemang. För pass längre än sex timmar kan bidrag
från föreningens tillgångar om maximalt 40 kr/person ges till ett mål mat som får intas
vid valfri tidpunkt under den verksamma tiden.
Kick-off
Under sitt verksamhetsår får varje kommitté möjlighet att vid ett och samma tillfälle
lägga 200 kr/sittande medlem på en kick-off av något slag under sin första aktiva
läsperiod. Dessa pengar får gå till mat inklusive alkoholfri måltidsdryck.

4. Äskningar
Samtliga äskningar skall uppfylla följande kriterier:
●
●
●
●
●
●
●

Äskningen skall vara underskriven, med andra ord inlämnad, av en
sektionsmedlem.
Äskningen skall gynna teknologsektionens medlemmar.
Äskningen skall vara skriven med hjälp av ”askningsmall.docx” som ligger på
sektionens hemsida.
Äskningen skall vara inlämnad minst två dagar innan sektionsstyrelsemötet.
Syftet med äskningen skall klart redogöras
Det äskade beloppet skall vara relevant och väl motiverat genom referens till
specifik produkt, tjänst eller dylikt.
Äskningen måste lämnas in och behandlas innan dess att kostnadsposten uppstår; de kan inte
beviljas proaktivt

Vid följande typer av äskningar gäller:
Bussresor
För resor till CS-bastun i Härryda sponsras bussresan med 2000 kronor per buss. För
övriga bussresor tas beslut från fall till fall. Eventet måste vara öppet för alla
sektionsmedlemmar för att denna äskning ska beviljas.
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Arbetskläder för kommittéaktiva
Samtliga sektionens kommittéer beviljas äskningar för föreningskläder upp till 250
kronor per kommittémedlem och verksamhetsår. Summan skall användas till
arbetskläder som uttryckligen krävs för att utföra kommitténs uppgifter.
Utöver denna summa får varje kommitté använda kommitténs egna kassa till att finansiera
vidare inköp av arbetskläder, dock till ett maxbelopp som bestäms utifrån varje kommitté.
Totalt får kommittéerna spendera följande summor på arbetskläder per kommittémedlem och
verksamhetsår:
Balkommittén
IQriren
Berkeleykommittén
I-Armar
SNI
Styrelsen
I-Bild
RustI
IF
Estiem
DrIkk
isex
INollK
QQ7

250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr

Samtliga klädesplagg skall fylla ett tydligt syfte i kommitténs arbete för sektionen.
Om mer pengar spenderas på arbetskläder skall varje medlem bli personligt
återbetalningsskyldig till överskridande summa.

Övriga äskningar från kommittéer
Ifall aktiviteter kommittén äskar för anses tillhöra dess ordinarie verksamhet skall den
avslås, exempel på detta kan vara aspaktiviteter, tryck av föreningskläder etc. För
äskningar som utökar kommitténs verksamhet tas beslut från fall till fall. Om en äskning
beviljas för ett arrangemang som inte genomförs är den mottagande parten
återbetalningsskyldig för hela beloppet.
Nya idéer och initiativ
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Nya idéer och initiativ som utvecklar sektionens verksamhet och gynnar dess
medlemmar ses som mycket positivt och skall uppmuntras.

Efter äskning
Redovisande av kvitto till sektionsstyrelsens kassör skall ske efter det att äskade pengar
använts.
Deposition
Om kommittén vid hyra av lokal eller utrustning får avdrag på erlagd deposition om
500kr eller mer måste denna rapportera detta till sektionsstyrelsen. Styrelsen tar sedan,
från fall till fall beslut i fråga om det är skäligt att kommitténs kassa ska täcka för den
förlorade depositionen. Om sektionsstyrelsen anser att detta inte är lämpligt övergår
ansvaret på kommitténs medlemmar att privat ersätta kommitténs kassa med
motsvarande summa. Generellt sett kommer detta begäras då avdraget beror på direkt
slarv eller oaktsamhet, exempelvis undermålig städning. Avdrag på grund av skador som
deltagare åsamkar på lokal eller hyrd utrustning ska täckas av kommitténs kassa.
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