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styrIT

Svar

I grunden anser vi att det är bra att öppna upp för möjligheten att f̊a mer pengar för profilering
om det anses nödvändigt. Utöver det är det även bra att omformulera den ekonomiska policyn till
att till̊ata att inte bara kommittéer kan budgetera för profilering, eftersom det är s̊a det i praktiken
fungerar i dagsläget änd̊a (ex. nämnder, styrelser och valberedning budgeterar för det). Dock anser
vi inte att intresseföreningar borde kunna f̊a pengar av sektionen i det här ändam̊alet eftersom de
generellt i dagsläget är ekonomiskt separerade fr̊an sektionen.

Prisbasbelopp är n̊agot som vi anser borde drivas igenom i alla styrdokument samtidigt och vi anser
att därför att det inte hör hemma i den här motionen.

Nackdelen med att öppna upp för att styrIT ska kunna godkänna större profileringsutgifter är att
styrIT i s̊a fall hade godkänt att en kommitté spenderar mer pengar än vad sektionsmötet trodde
att de skulle spendera när budgeten godkändes. Vi tror dock inte att det är ett problem i praktiken
förutsatt att sektionsmötet är berett p̊a att det är en grej styrIT kan göra och ibland gör. En
annan nackdel vi ser är att hur mycket styrIT är villiga att godkänna kan variera fr̊an år till år,
men förhoppningsvis är inte det heller ett problem förutsatt att det förs kontinuitet om hur det
har hanterats tidigare. Utöver det s̊a kommer det oavsett inte bli mindre pengar än vad det är i
dagsläget, s̊a den potentiella skadan är minimal.

När vi undersökte vilka förändringar den här motionen skulle innebära ins̊ag vi att det redan finns
en mening i slutet av §7.1 i den ekonomiska policyn som till̊ater styrIT att ta dessa beslut: “För
samtliga organ inom sektionen med ett behov av en större budget för profileringsändam̊al f̊ar detta
tillkomma med styrelsens godkännande”. Med detta i åtanke har vi arbetat fram Alternativ 1 som,
genom att ta de delar av motionen som beskriver saker att tänka p̊a när man skickar in ansökan
(som sektionsorgan) respektive godkänner ansökan (som styrIT), förtydligar hur detta ska g̊a till.

Eftersom denna del av den ekonomiska policyn i praktiken inte appliceras i dagsläget, s̊a vill vi
även lägga fram Alternativ 2 som ett kontra-förslag till Alternativ 1. Detta innebär att vi lämnar
det upp till sektionsmötet att bestämma huruvida vi ska börja applicera samt konkretisera det som
redan st̊ar (Alternativ 1), eller stryka det (Alternativ 2).



Slutligen vill vi återigen trycka p̊a att vi i grunden anser att det är bra att öppna upp för möjligheten
att f̊a mer pengar för profilering, och därav yrkar vi bifall p̊a Alternativ 1 och avslag p̊a Alternativ 2.
Utöver det yrkar vi även p̊a att skriva om den ekonomiska policyns första meningen för att bättre
stämma överrens med vilka som i praktiken f̊ar budgetera för profilering i dagsläget.

Förslag

Yrkar p̊a:

att Ändra första meningen i §7.1 i den ekonomiska policyn
fr̊an
Profilering avser profil- och arbetskläder som ger nytta för kommitténs verksamhet.
till
Profilering avser profil- och arbetskläder som ger nytta för sektionsorganets verksamhet.

Alternativ 1

Yrkar p̊a:

att Stryka första att-satsen

attatt Ändra andra att-satsen
fr̊an
lägga till följande som punkt 7 i ekonomiska policyn.
till
lägga till följande under punkt 7 i ekonomiska policyn.

att I andra att-satsen

• stryka 6.1

• döpa om 6.1.1 till 7.1.1

• döpa om 6.1.2 till 7.1.2.

Alternativ 2

Yrkar p̊a:

att Ändra andra stycket i §7.1 i den ekonomiska policyn
fr̊an
Total kostnad för profil- och arbetskläder f̊ar ej överstiga 800 kronor per person och verk-
samhets̊ar. För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) f̊ar ytterligare en kostnad
p̊a 600 kronor per medlem och verksamhets̊ar tillkomma. För samtliga organ inom sektio-
nen med ett behov av en större budget för profileringsändam̊al f̊ar detta tillkomma
med styrelsens godkännande.
till
Total kostnad för profil- och arbetskläder f̊ar ej överstiga 800 kronor per person och verk-
samhets̊ar. För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) f̊ar ytterligare en kostnad
p̊a 600 kronor per medlem och verksamhets̊ar tillkomma.


