
 

Avtal för sektionskläder 
 

Bakgrund 
Nämnder kan genom sektionen få sektionskläder subventionerade. För att sektionens medel 
inte ska missbrukas, och för att inte missgynna sektionens medlemmar, har ett avtal tagits fram. 
Detta inbegriper dels i vilka sammanhang som sektionskläder är lämpliga att använda, och dels 
vilket ansvar man har som sektionsmedlem. 
 
Nedan följer en beskrivning gällande både definitionen av sektionskläder och när det är aktuellt 
att använda sektionens medel för att köpa sådana kläder. 
 
Förutsättningar för sektionskläder 
Kläder som köps in till en sektionsmedlem har ofta syftet att visa på tillhörigheten till en viss 
nämnd. Detta kan ha olika anledningar, som att skapa en känsla av samhörighet eller att ge ett 
professionellt samt unisont intryck inför en aktör inom näringslivet.  
 
För att detta ska bli relevant finns det ett antal kriterier som behöver uppfyllas. Dess syfte är att 
undvika att sektionens medel missbrukas: 

● Sektionsplagget skall inte användas för personligt bruk. Det skall alltså inte bäras i 
utanför sektionsorienterade evenemang 

● Sektionsplagget skall användas med varsamhet 
● Det ska bidra med något av nedanstående egenskaper: 

○ Samhörighet 
○ Representation/Marknadsföring 
○ Förutsättning för nämndens verksamhet 

 
Ägandeskap för sektionskläder 
Sektionskläder som används av nämndmedlemmar ägs av sektionen och inte brukaren av 
plagget. Sektionsplaggs-innehavaren lånar alltså sektionsplagget under det år som personen är 
en aktiv medlem av en nämnd. I slutet av året ska plagget lämnas tillbaka i gott skick. För att 
sektionskläder ska fortsätta vara attraktivt för användning bör dess skick bibehållas på bästa 
möjliga vis. Detta är en förutsättning för att uppnå ekonomisk samt miljömässig hållbarhet.  
 
Betalningsskyldighet för sektionskläder 
En medlem som använder sektionskläder på ett felaktigt sätt eller missbrukar det förtroende 
som har erhållits kan bli betalningsskyldig eller få indragen förbrukningsrätt av 
sektionsplagget. Detta kan ske ifall personens agerande uppfyller någon av nedanstående 
kriterier: 
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● Skada uppstår på sektionsplagget på grund av vårdslöst beteende eller användning 
utanför sektionsorienterade evenemang 

● Sektionsplagget hanteras oaktsamt 
● Utlåning till tredje part som i sin tur åsamkar skada 
● Oförmåga att återlämna sektionsplagget vid verksamhetsårets slut 

 

Betalningsskyldighet och indragen brukningsrätt fastställs genom presidiebeslut och kan 
överklagas till sektionens högst beslutande organ, sektionsmötet. 

Exempel: 

Rätt: 
En person använder sektionsplagget på en pub, och kör därefter in i ett staket med en voi. 
Plagget får en stor reva och blir obrukbart. Presidiet fattar beslut och personen blir 
återbetalningsskyldig samt får indragen förbrukningsrätt av sektionsplagg.. 
 
Fel: 
En nämndmedlem är med och anordnar ett event för sektionens medlemmar. Personen råkar 
snubbla och plagget skadas i samband med detta, vilket gör det obrukbart. Presidiet fattar 
beslut och personen blir återbetalningsskyldig samt får indragen förbrukningsrätt av 
sektionsplagg. 
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