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Bakgrund
I begynnelsen fanns inte IT sektionen. Sedan fanns den. 14 år senare (2015) sattes maxtaket på 3000 kr för en överlämmingsbudget per kommitté. Eftersom sektionsmöte LP1
2017 ändrades den ekonomiska policyn felaktigt av Jesper J. till 375 kr per person utan
tak men rättades i november 2018 av Simon S. till vad som bestämts på mötet. Det vill
säga 215kr per person (för sittande och föregående år) och 3000kr som maxtak. Alltså
har taket på 3000kr aldrig ändrats sedan 2015 utan endast en gräns på 215kr per person
har lagts till. Per person gränsen baseras på att 3000 / 215 = 13.9. Alltså 0.1 medlemmar
färre än de största kommittéerna på den tiden.
Så som det ser ut i dag då så möter en kommitté maxtaket när den har en överlämning
med 14 personer. Trots detta har vi ett flertal kommittéer som är större än detta (om
man räknar åretssittande och pateterna året innan), till exempel sexIT, NollKIT och
P.R.I.T.. När taket sattes var detta inte fallet.
Andra ändringar som hänt sedan 2015 innefattar saker som inflation och bättre ekonomi för sektionen. Om vi endast kollar på inflationen så bör priset per person ökas till
250 kr (247.21 kr) och maxtaket till 3500 kr (3449.48 kr) i enlighet med scb.se prisomräknare ( https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ ) mellan
perioderna 02/2015 och 03/2022. Anledningen till att jag räknar på inflationen från 2015
och inte 2017 är på grund av att taket inte ändrats sen 15.
Med den förbättrande ekonomin och en historia på 375 kr per person anser jag därför att överlämningsbudget bör justeras mer än till 250kr per person. Närmare bestämt
till 265kr per person och ett maxtak på 4500 kr. Med en “fullsatt” kommitté (inklusive närmsta pateter) i dagens läge det vill säga 16 personer hamnar det på 4240kr per
kommitté. Detta gör det möjligt att lägga till en till medlem och hinna genomföra en
överlämning innan policyn bör ändras igen.
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Förslag
Yrkar på:
att att under §6 Överlämning i ekonomiska policyn ändra från

“Den totala kostnaden för överlämningen får ej överstiga 3000kr”
till
“Den totala kostnaden för överlämningen får ej överstiga 4500kr”
att att under §6 Överlämning i ekonomiska policyn ändra från

“Kostnaden för överlämning ska ej överstiga 215kr per person...”
till
“Kostnaden för överlämning ska ej överstiga 265kr per person...”

