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Syfte 

Denna policy ämnar skapa kontinuitet kring styrelsens förhållningsätt i frågan om 
representation. Därmed syftar dokumentet till att såväl förtydliga hur tillvägagångssättet för 
att mottaga finansiellt stöd, såsom de beskrivs nedan, går till och även tydligt beskriva vilka 
krav som ställs på individer som tar del av stödet. Först följer de bestämmelser som gäller 
varefter det följer en uppsättning exempel som bör anses ha prejudicerande effekt. 
 

Bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
Individer som ej agerar i enlighet vad som anges i detta dokument kan förlora rätten till 
finansiellt stöd, vid meningsskiljaktigheter äger styrelsen tolkningsrätt. 

 

Berättighet 
Individer inom organisationen är berättigade finansiellt stöd om: 

- de är förtroendevalda medlemmar under det aktuella året, 
- de av sektionen förväntas närvara vid evenemanget, eller ifall de förväntas fullgöra 

uppgifter som ligger i sektionens intresse under det aktuella evenemanget, och 
- de agerar i enlighet med vad som anges nedan med avseende på uppförande. 

Individer som ej är förtroendevalda är berättigade finansiellt stöd om: 
- de ej är medlemmar i nämnden, nämndinitiativet, pilotprojektet eller projektet som 

anordnar evenemanget, 
- de, med sitt deltagande, förväntas fullgöra uppgifter som ligger i sektionens intresse 

under det aktuella evenemanget och därmed ej är en aktiv del av evenemanget, och 
- de agerar i enlighet med vad som anges nedan med avseende på uppförande. 

Utöver detta krävs det också att: 
- kostnaden finns budgeterad för, eller godkänns genom äskning, innan evenemanget 

äger rum.  
- evenemanget, då det anordnas av interna initiativtagare, är ett s.k. sektionsöppet 

evenemang. 
Att evenemanget är sektionsöppet innebär att: 

- det anordnas av individer inom den egna organisationen, och 
- det finns en substantiell mängd biljetter till evenemanget som inte ställer krav på 

nämndtillhörighet. 
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Uppförande 
För att en individ ska vara berättigad finansiellt stöd för deltagande på evenemang krävs det 
att individen agerar på ett sätt som är förenligt med sektionens värdegrund och, under tiden 
den fullgör sitt uppdrag, representerar sektionen på ett föredömligt sätt. 
 

Finansiellt stöd 
Individer som följer de krav som anges i detta dokument är berättigade till finansiellt stöd 
som svarar mot något av följande; 

- 50 % av den alkoholfria deltagaravgiften, OSAn, vid evenemang anordnade av 
initiativtagare inom ramen för vår sektion, eller 

- 100 % av den alkoholfria deltagaravgiften, OSAn, vid evenemang anordnade av 
externa initiativtagare.  

För att ta del av det finansiella stödet ska individen efter evenemanget genomförts skicka in 
kvitto tillsammans med ifylld verifikatblankett till Kassör som därefter genomför en 
återbetalning av den aktuella summan.  
 

Exempel 
De exempel som följer här bör anses ha prejudicerande effekt. 
Exempel 1 

Rätt: Clubmästeriet anordnar Porters Gasque och utnyttjar kompetens 
inom sektionen för att agera fotograf under kvällen, den personen 
subventioneras med 50 % av den alkoholfria deltagaravgiften 

Fel: Clubmästeriet anordnar Porters Gasque och nämndmedlemmarna 
ansvarar för att vara serveringspersonal under kvällen, de 
subventioneras med 50 % av den alkoholfria deltagaravgiften 

Exempel 2 
Rätt: iSpexet genomför en internsittning på Istället och Spexdirecteuren 

betalar full deltagaravgift. 
Fel: iSpexet genomför en internsittning på Istället och Spexdirecteuren 

subventioneras med 50 % eftersom hen sjunger många fina sånger 
under kvällen. 

Exempel 3 
Rätt: Projektledaren för Dagen I subventioneras med 50 % av den 

alkoholfria deltagaravgiften på banketten eftersom hen förväntas 
deltaga. 

Fel: Projektledaren för Dagen I subventioneras inte alls för 
deltagaravgiften för banketten eftersom hen inte genomför någon 
praktisk uppgift under kvällen. 


