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Stina Hansson
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Mötet öppnas 17:34

Den kommande veckan:
● Finsittning
● Individen med EqualIT (och SAMO)

Diskussioner:
● Diskussion kring proposition om arbetskläder

- Bakgrund:
- Jacob vill ändra hur vi hanterar profilering och arbetskläder på sektionen

- Diskussion:
- Vill vi separera dessa? Enligt skatteverket är detta något som behöver

göras.
- Det känns rimligt att separera dessa

- Det känns orimligt att inte ha någon gräns alls, man borde ha någon slags
maxgräns

- Är rimligt att man inte ska behöva leta efter det allra billigaste bara
för att kunna få in det i budgeten.

- Det borde dock inte bli för stora summor då man kanske inte vill
lägga för stort fokus på bara kommitéer utan tänka mer på allmän
studentnytta
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- Priserna varierar mycket år för år så kan vara bra att man har en mer
flexibel budget

- Vi borde uppdatera profileringspolicyn och sätta tydligare krav på de
kläder som inköps så att de stämmer överens med skatteverkets lagar.

- Risken finns att om några år om folk vänjer sig vid den större budgeten
och kommer vilja ha mer igen, då är man tillbaka på lite samma problem

- Det är bra att dock kolla över och ändra budgeten kontinuerligt
och fixar de problem som dyker upp då

- Det låter som en bra idé att speca vilka kläder de får köpa så att
det är tydligare för kommittéerna och det blir lättare för oss att
neka äskningar om mer kläder.

Mötet avslutas 18:43

_______________________
Förste justerare
Stina Hansson

_______________________
Andre justerare
Hind Mansour
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