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INLEDNING

§ 1 I detta dokument regleras vilka kostnader som Juris Studerandes Riksorganisations

(JURO) presidium får besluta om för JURO:s räkning, samt hur dessa och andra

kostnader ska fördelas mellan de olika medlemsföreningarna inom organisationen.

Presidiet består av ordförande och vice ordförande. Detta dokument inskränker

presidiets befogenhet enligt 36 § i stadgarna.

ALLMÄNNA PRINCIPER

§ 2 Inför varje beslut som innebär kostnader för JURO ska beaktas att såväl JURO:s som

medlemsföreningarnas verksamhet bedrivs ideellt. Detta innebär ett högt ställt krav på

organisationen att agera transparent och kostnadsmedvetet för att maximera

verksamhetsnyttan med varje utgift.

§ 3 I varje beslut som innebär kostnader för JURO ska största möjliga kostnadseffektivitet

eftersträvas. Detta innebär att det eftersökta resultatet ska försöka uppnås till så låg

kostnad som möjligt.

§ 4 För att möjliggöra kostnadseffektiva beslut ska varje beslut som innebär kostnader för

JURO planeras och beredas i så god tid som möjligt.

RESEKOSTNADER

§ 5 JURO:s presidium får besluta om kostnader för sina egna resor till och från JURO:s

styrelsemöten, workshops, årsmöten (möte), samt representationsbaler där presidiet är

anmodade i sin roll som presidialer. JURO står för kostnaden för resa mellan

mötesorten och den därtill närmaste av ordförandens studieort eller vistelseort dagen

före det aktuella mötet.

§ 6 Färdmedlet ska väljas för att vara så kostnadseffektivt som möjligt med rimlig hänsyn



till restid och komfort. Detta innebär att ett dyrare färdmedel kan väljas endast om det

vägs upp av en väsentligt förkortad restid, särskilt då detta medför att behovet för

antalet övernattningar minskar.

§ 7 Där det är kostnadseffektivt eller annars lämpligt bör presidialerna samordna sina

resor med sina hemföreningars representanter.

BOENDEKOSTNADER

§ 8 JURO:s presidium får besluta om kostnader för eget boende i samband med möten,

samt representationsbaler där presidiet är anmodade i sin roll som presidialer, på annan

ort än ordförandens studieort eller hemvistort. JURO står för kostnaden för en

övernattning i samband med mötet. Om det inte är möjligt att förlägga resan så att

presidiet utan större olägenhet kan ankomma till mötesorten samma dag som mötet står

JURO istället för kostnaden för två övernattningar.

§ 9 Boendeform och plats ska väljas för att vara så kostnadseffektivt som möjligt med

rimlig hänsyn till boendets avstånd till platsen för mötet, platsen för eventuell

kvällsrepresentation samt komfort. Om presidiet eller värdorten har kontakter som kan

erbjuda kostnadsfri övernattning bör det alternativet, om möjligt, väljas. Presidiet får

välja ett dyrare boende där det ingår frukost över ett billigare boende där frukost inte

ingår, under förutsättning att kostnadsskillnaden är försvarlig.

§ 10 Där det är kostnadseffektivt eller annars lämpligt bör presidialerna samordna sin logi

med sina hemföreningars representanter.

REPRESENTATIONSKOSTNADER

§ 11 JURO:s presidium får besluta om kostnader för sitt eget deltagande i eventuell bal eller

annan tillställning som anordnas av värdföreningen samma kväll som JURO:s

styrelsemöte, workshops eller årsmöte, under förutsättning att JURO:s presidium har

blivit anmodade till tillställningen. Samma gäller för representationsbaler där presidiet

är anmodade i sin roll som presidialer.

§ 12 JURO står för kostnaden för presidiets deltagande i middagssittning samt eventuell



efterföljande festlighet. JURO står inte för presidiets eventuella tilläggsköp i form av

dryckesbiljetter eller motsvarande kostnader.

KOSTNADSFÖRDELNING

§ 13 Kostnader som JURO:s presidium beslutar om enligt detta reglemente betalas antingen

av presidialerna eller av dess hemföreningar. Om presidialerna själva betalat

kostnaderna ska dessa så snart som möjligt ersättas av presidialernas respektive

hemförening. Kostnader som styrelsen eller årsmötet beslutar om betalas också av

presidialernas hemföreningar.

§ 14 Kostnaderna som uppkommit för presidiet under verksamhetsåret ska bekostas genom

JURO:s samarbetsavtal med Akavia. De kostnader som inte täcks ska av presidialernas

hemföreningar vidarefaktureras till de övriga medlemsföreningarna. De upplupna

kostnaderna ska då fördelas så att varje medlemsförening står för lika stora delar av

JURO:s kostnader.


