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POLICYDOKUMENT  

ANGÅENDE  SEKTIONENS  SPARANDE  

Syftet  med  styrdokumentet  är  att  beskriva  hur  Sektionens  eventuella  överskott  ska  fördelas,  förvaltas  
samt  djupare  beskriva  var  fonds  syfte.  

Dokumentet  ska  kontinuerligt  uppdateras  så  att  målsummor  och  avsättning  per  år  följer  verksamhetens  
utveckling  och  ekonomi.  Målsummor  och  avsättning  bör  därmed  tas  som  en  fingervisning  då  sektionens  
ekonomiska  resultat  kan  variera. 

  

PROCEDUR  FÖR  ÄSKNING  UR  NEDAN  FONDER: 

Fyll  i  blanketten  för  äskning  ur  fonder,  Äskningsblankett,  och  lämna  in  den  till  styrelsen  innan  handlingar  till  
styrelse-‐    eller  sektionsmöte  går  ut.  

Presentera  äskningen  för  styrelse-‐  eller  sektionsmötet.  
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A)  JUBILEUMSFOND  

Fonden  har  för  avsikt  att  delvis  finansiera  Sektionens  jubileumsfirande  och  att  periodisera  kostnaden  för  
anordnandet  över  flera  år.  

 

Beskrivning Jubileumsfonden  ska  användas  för  att  delvis  finansiera  Sektionens  
jubileumsfiranden.  Detta  är  viktigt  då  man  inte  kan  garantera  att  sektionen  alltid  
har  god  ekonomi  vid  jubileum.  I  första  hand  innebär  detta  att  fonden  användes  för  
att  fira  5-‐årsjubileum.  Fondens  långsiktiga  mål  är  att  spara  för  att  anordna  75,  100  
och  125  årsjubileum.  

 

Målsumma:        50  000  kr 

Avsättning  per  år:     10  000  kr  

  

Exempel 

Rätt:     Balen  anordnas  i  AF-‐borgen  och  man  använder  40  000  kr  för  att  hålla  nere  
kuvertskostnaderna  och  skapa  en  pampig  bal.  10  000  kr  sparas  för  oförutsedda  
kostnader. 

Fel:     Balgruppen  undviker  att  hitta  sponsorer  eller  andra  intäkter  eftersom  fonden  
finns.  Balen  hålls  på  Lophtet  och  är  gratis  för  alla  medlemmar. 

   Fel  då  fonden  skall  underlätta,  inte  ersätta  arbete. 
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B)  RENOVERINGSFOND  

Fonden  har  för  avsikt  att  finansiera  renovering,  upprustning  av  och  inköp  till  våra  egna  lokaler.  

 

Beskrivning Denna  fond  är  avsedd  för  större  renoveringar  och  upprustning  av  våra  lokaler  
samt  även  inköp  som  direkt  relateras  till  lokaler. 

 

Målsumma:        100  000  kr 

Avsättning  per  år:     20  000  kr  

 

Exempel 

Rätt  1:     Styrelsen  tillsätter  en  projektgrupp  för  att  renovera  M-‐Café.  Projektgruppen  
presenterar  en  plan  och  en  preliminär  budget  för  sektionsmötet.  Mötet  beviljar  60  
000  kronor  ur  fonden. 

Rätt  2:     Sektionens  lokaler  har  dålig  förvaring.  Styrelsen  beslutar  att  köpa  in  hyllor  med  
pengar  från  renoveringsfonden. 

Fel:     Sektionen  behöver  nya  högtalare  och  styrelsen  beslutar  att  ta  medel  från  
Renoveringsfonden. 

   Fel  då  medel  bör  tas  ur  Investeringsfonden. 
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C)  OLYCKSFALLSFOND  

Fonden  ska  användas  för  att  ersätta  uppkomna  skador  på  utrustning  och  lokaler  samt  ersätta  eventuell  
förlust  av  egendom.  

 

Beskrivning Syftet  med  olycksfallsfonden  är  att  ha  en  buffert  för  oförutsedda  kostnader,  till  
exempel  inbrott,  brand,  stora  skador  på  inventarier  och/eller  ersättning  för  
skadade  eller  borttappade  föremål.  Dessa  föremål  skall  då  ersättas  av  likvärdig  
kvalité.  Inköp  av  föremål  med  markant  bättre  kvalité  bör  istället  ses  som  en  ny  
investering.  Skador  som  beror  på  uppenbar  vårdslöshet  ersätts  ej.  

 

Målsumma:        50  000  kr 

Avsättning  per  år:     25  000  kr  

 

Exempel 

Rätt  1:     Sektionens  högtalare  går  sönder.  Styrelsen  beslutar  att  ersätta  dessa  med  
högtalare  av  motsvarande  kvalité. 

Rätt  2:     Sektionens  högtalare  går  sönder.  Styrelsen  beslutar  att  ersätta  dessa  med  
högtalare  av  bättre  kvalite.  Styrelsen  använde  pengar  motsvarande  inköp  av  
likvärdig  kvalité  av  olycksfallsfonden  och  resten  tas  ur  investeringsfonden. 

Fel:     Förra  årets  styrelse  firar  ansvarsfrihet    genom  att  dra  igång  rökmaskinen.  
Brandlarmet  går  och  Sektionen  debiteras  10  000  kronor  av  
brandskyddsmyndigheten. 

   Fel  då  kostnaden  uppstått  till  följd  av  vårdslöst  agerande.  De  ansvariga  bör  betala  
själv. 
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D)  PROJEKTFOND  

Fonden  har  för  avsikt  att  ta  till  vara  på  sektionsmedlemmarnas  entusiasm  och  idéer  genom  ekonomiskt  
stöd.  Ur  projektfonden  kan  pengar  sökas  för  arrangemang  som  involverar  eller  på  annat  sätt  gynnar  
sektionens  medlemmar.    Fonden  har  även  som  avsikt  att  finnas  för  sektionens  projektgrupper  när  deras  
projektplaner  ej  täcks  in  av  verksamhetens  budget  eller  någon  av  de  andra  fonderna. 

  

Beskrivning Fondens  syfte  är  att  ge  Sektionens  medlemmar  och  projektgrupper    möjlighet  att  
anordna  arrangemang  och  projekt  som  ej  finns  med  i  verksamhetens  budget. 

  

Målsumma:       20  000  kr 

Avsättning  per  år:     10  000  kr 

  

Exempel 

Rätt  1:     En  medlem  presenterar  en  idé  för  ett  arrangemang  som  är  tillgängligt  för  
sektionens  medlemmar,  och  får  en  säkerhet  på  5  000  kronor  av  styrelsen  för  att  
inte  gå  back  privata  pengar. 

Rätt  2:     En  grupp  medlemmar  vill  ge  bort  våfflor  på  våffeldagen  och  samla  ihop  pengar  till  
välgörenhet.  Styrelsen  beviljar  500  kronor  till  världens  tredje  största  våffelsmet  
och  3  liter  vispgrädde  (36%). 

Rätt  3:     Projektgruppen  för  Maskins  Humordagar  beviljas  2  000  kr  för  att  arrangera  och  
promota  en  stand  up-‐kväll. 

Fel:     Sektionen  har  inte  råd  att  arrangera  tackfest  och  tar  20  000  från  fonden. 

   Fel  då  det  redan  bör  vara  budgeterat. 
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E)  INVESTERINGSFOND  

Fonden  har  för  avsikt  att  användas  till  större  investeringar  som  syftar  till  att  gynna  Sektionens  
medlemmar.     

  

Beskrivning Fondens  syfte  är  att  ge  Sektionen  möjlighet  att  göra  större  investeringar  som  det  
inte  finns  budgetutrymme  under  ett  verksamhetsår  att  genomföra.  Dessa  
investeringar  ska  gynna  sektionens  medlemmar  på  lång  sikt. 

  

Målsumma:        50  000  kr 

Avsättning  per  år:     Största  möjliga  summa 

  

Exempel 

Rätt:     Styrelsen  anser  att  sektionen  behöver  en  bil,  och  disponerar  50  000  kronor  på  en  
Ford  Fiesta  -‐97  efter  att  det  blivit  godkänt  av  sektionsmötet. 

  

Fel:     Styrelsen  beslutar  att  anordna  en  grisfest  och  använder  pengar  från  fonden. 

   Fel  då  detta  ej  är  en  investering.  Bör  tas  ur  projektfonden. 
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F)  RESEREPRESENTATIONSBIDRAGSFONDEN  

Fonden  har  för  avsikt  att  ge  bidrag  till  de  sektionsutskott  som  i  sann  studentikos  anda  tänker  närvara  vid  
ett  studentikost  arrangemang  vid  annan  ort. 

Representationen  ska  ske  på  ett  sådant  sätt  att  det  ej  motverkar  Maskinsektionens  syfte  eller  skadar  dess  
anseende.  Bidraget  betalas  ut  i  efterhand  för  att  en  fullvärdig  bedömning  av  representationen  ska  kunna  
ske.  Bedömningen  görs  av  sittande  sektionsstyrelse. 

Resan  skall  väljas  efter  billigaste  alternativ.  Hur  mycket  av  den  totala  resekostnaden  sektionen  skall  
bidraga  med  för  aktuell  resa  beslutas  av  sittande  sektionsstyrelse  och  prövas  i  varje  enskilt  fall,  dock  max  
500  kr  per  person.  Bidragstagarna  förväntas  skriva  en  artikel  till  Moment.  

 

Beskrivning   Syftet  är  att  subventionera  studentikosa  arrangemang  till  annan  ort  för    sektionens  
medlemmar  anordnade  av  sektionens  utskott. 

 

Maxsumma:        5  000  kr 

Avsättning  per  år:     5  000  kr 

  

Exempel 

Rätt:     Maskinsektionens  DÖMD-‐lag  åker  till  Linköping  och  representerar  
Maskinsektionen  på  ett  föredömligt  sätt.  Styrelsen  beslutar  efter  deltagarnas  
hemkomst  att  subventionera  deras  resekostnader  med  100  kronor  per  person. 

Fel  1:     Informationsutskottet  åker  på  Tivoli-‐kickoff  i  Köpenhamn. 

   Fel  då  definitionen  kräver  ett  studentikost  arrangemang. 

Fel  2:     Styrelsen  åker  på  KTH:s  jubileumsbal,  blir  stökiga,  sjunger  olämpliga  sånger  och  
blir  utkastade  från  sittningen. 

   Fel  då  man  inte  representerar  Maskinsektionen  på  ett  föredömligt  sätt. 

  

  


