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Proposition: Tackbudget och tackverksamhet
På HTM2 2017 blev Styrelsen ålagda att se över vår tackbudget då mötet ansåg att det var en
stor punkt som behövdes kollas vidare på. Detta har styrelsen gjort och kommit fram till ett
tvådelat förslag. Dels en ändring i den befintliga tackpolicyn samt en budgetförändring.
Styrelsen föreslår en ganska stor ändring framförallt i hur vi skall sköta våran tackverksamhet, denna ändring sker i den liggande tackpolicyn. Ändringarna rör framförallt hur tack skall
fördelas. Styrelsen föreslår att sektionen skall ha en fast summa per funktionär (350 kr) samt
en extra kostnad (350 kr) för funktionärer som har en större ansvarspost post, ex. barmästare,
vice café o.d. Denna extra kostnad skall då läggas på tröjor som funktionären får personligen.
Styrelsen anser att denna lösningen är den som är mest rättvis samt ger transparens i hur tackbudgeten läggs. Styrelsen anser att funktionärer skall tillföra lika mycket till tackbudgeten med
klausulen att de funktionärer som har större ansvarsposter får lite extra. Detta kan liknas med
vissa medaljer som även de agerar som extra utmärkning för de som gör mer på sektionen.
Kostnaden för funktionär skall gå till tackevent av något slag och en eventuell kick-off, eller
vad mästaren anser lämpligt.
Skulle en funktionär ha två poster inom samma mästeri kommer denna inte räknas två gånger,
utan enbart en. Dock om en funktionär är med i två olika mästerier kommer funktionären
räknas dubbelt. Styrelsemedlem kan även om det är relevant få både en styrelsetröja samt en
mästeritröja. Detta för vi anser att det är viktigt att styrelsemedlem skall kunna visa de båda
tillhörigheterna.
I praktiken skulle detta ske så att mästare kommer, i lagom tid till att budgetförslaget skall
presenteras, estimera hur många funktionärer hen tror sig få och sen kommer budgeten sättas
därefter med hjälp av de fasta siffrorna med pris per funktionär. Mästaren skall som vanligt
sedan hålla sig till denna budgeten eller fråga sektionsmötet om mer pengar.
Styrelsen valde även att ha kvar tackbudgeten för sektionstackeventet med argumentet att denna inte längre skall ligga på bara ett enda event utan istället gå till både ett event på vårterminen
och ett på höstterminen.
Till denna proposition så finns även en presentation, ett excel-dokument med alla siffror samt
den föreslagna policyn. Policyn benämner mer det än det som presenteras i ovanstående text,
men det som står är de stora ändringarna. Budgetändringen är anpassad efter att följa policyn.
Alla extra dokument finnes i bilagorna.
Vi yrkar på:
att den bifogade tack-policyn ersätter den liggande på hemsidan
att budgeten uppdateras enligt det som presenteras i bilagan
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