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CHALMERS STUDENTKÅR 
 Kemiteknologsektionen 

POLICY 
2016-12-08 

Chalmers Kemiteknologsektion 

Chalmers kemiteknologsektions 

ekonomiska policy 

Definition 
Denna policy gäller Chalmers kemiteknologsektion, alla dess enheter och andra organisationer som 

via Chalmers kemiteknologsektion uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis 

hänförs till dessa med beteckningen kommittéer. 

Bakgrund och syfte 
Under sitt verksamhetsår skall varje kommitté med enkelhet kunna hitta relevanta riktlinjer för sin 

ekonomiska hantering. Denna ekonomiska policy existerar för att underlätta arbetet för kommittéer 

och samarbetet mellan kommittéer och skall ge tydliga riktlinjer för specifika frågor som kan komma 

att dyka upp under verksamhetsårets gång. 

Övriga frågor 
Vid förslag på förbättring av policy, otydliga situationer eller allmänna relevanta frågor, var god 

kontakta sektionens lekmannarevisorer eller teknologsektionsstyrelsen och då lämpligast sektionens 

economizer. 

Budgetering 
Teknologsektionsstyrelsens budget fastställs av sektionsmötet. Samtliga kommittéer lämnar under 

kalenderårets första läsperiod in en budget för det kommande kalenderåret till sektionens economizer. 

Detta gäller även de kommittéer vars verksamhetsår startar efter vårmöte 2. 

 

Utskottens, sektionstidningens, idrottskommitténs, valberedningens och mottagningskommitténs 

budget fastställs av teknologsektionsstyrelsen inom ramarna för teknologsektionsstyrelsens budget. 

Eventuell vinst under verksamhetsåret återinvesteras i sektionens verksamhet.  

Kommittéklädsel 
Kommittén betalar kommittéklädsel - inklusive märken och färg - i form av overall eller hängslen upp 

till ett värde av 800 kr per person. 

Eller 

Kommittén betalar kommittéklädsel - inklusive märken och färg - av annat slag till ett värde av 600 kr 

per person. 

  Och 

Kommittén betalar traditionsenlig klädsel upp till ett värde av 1500 kr per person till medlemmarna av 

Nollkommittén. 

  Men  

Kommitténs medlemmar betalar själva belopp överstigande angivelserna i ovanstående punkt. 
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Bokföring 
Bokslut rörande hela bokföringsåret skall efter avslutat bokföringsår lämnas till sektionens 

lekmannarevisorer samt sektionens economizer senast i slutet av efter avgång nästkommande kvartal. 

Det betyder slutet av mars för kommittéer vars verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret och 

slutet av juni för kommittéer vars verksamhetsår avslutas med vårmöte 2. 

 

Utgifter skall bokföras senast 30 dagar efter att utlägget gjordes och kvartalbokslut skall lämnas efter 

varje kvartal till sektionens economizer. 

Sektionens kontantkort 
De kontantkort som bekostas av kemisektionen får endast användas då inköpet är till för 

kemisektionen och/eller dess medlemmar. Privata utlägg är förbjudet. 

Representation 

Teambuilding 
Varje kommitté får lov att lägga 150 kr per person av sektionens pengar på aktiviteter som främjar 

gruppdynamiken under verksamhetsåret. Denna summa får inte bekosta alkoholhaltiga drycker. 

Teambuilding betalas av teknologsektionsstyrelsen och skall utnyttjas inom det första kvartalet av 

kommitténs verksamhetsår. 

Kommitté 
Overallskommittéerna får lov att lägga 90 kr per person av sektionens pengar på aktiviteter som 

främjar samarbetet och förståelsen mellan kommittéerna. Representationen sker mellan två 

kommittéer i taget och måste ske senast den 30 juni det kalenderår då kommitténs verksamhetsår 

började. Denna summa får inte bekosta alkoholhaltiga drycker. 

Överlämning 
Varje kommitté får lov att lägga 90 kr per deltagare på en överlämningsaktivitet efter att nya valts in. 

Kostnaden läggs på den nytillsatta kommitténs nya bokföringsår och får inte läggas på alkohol och 

täcker endast utgifter för överlämnande och tillträdande kommitténs medlemmar. Medel för 

överlämning får endast hämtas inom den första halvan av den nytillsatta kommitténs verksamhetsår, 

därefter betalar kommittén eventuell överlämning själv. 

Omsits 
Representationsverksamhet mot tidigare år får inte lov att bekostas av kommittén. 

Kalas 
Representationsverksamhet mot andra sektioner i form av bland annat s.k. Armkalas, PR-kalas, 

Sexmästerikalas, NollKkalas, Rustmästerikalas samt Tidningskalas får inte lov att bekostas av 

kommittén. 

Aspning 
Kommittén får bekosta de arrangemang som - med avsikt för att ge aspirerande till kommittén en 

representativ inblick i hur kommittén arbetar - i övrigt även följer Chalmers kemiteknologsektions och 

Chalmers Studentkårs riktlinjer. Kostnader läggs på den aktuella kommitténs bokföringsår och får inte 

bekosta alkohol. 
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Övriga kostnader 

Äskningar 
Medel för övriga kostnader vid belopp som understiger 10 % av prisbasbeloppet (upp till en total på 

max 50 % av prisbasbeloppet per verksamhetsår) kan äskas från och godkännas av 

teknologsektionsstyrelsen. Äskningar för medel som överstiger 10 % av prisbasbeloppet lämnas in till 

teknologsektionsstyrelsen och tas sedan upp på sektionsmötet för eventuellt godkännande. 

Kopieringskostnader 
Kommittéer har möjlighet att ersättas för i kommitténs syfte relevanta utskrifts- och 

kopieringskostnader. Kontakta sektionens economizer för detaljer gällande tillgång och för året aktuell 

ersättningssumma. 

Årskurspengar 
Varje K- och Ki-klass får lov att lägga 1000 kr respektive 500 kr av sektionens pengar på en aktivitet 

för hela klassen. Dessa pengar får endast användas en gång per kalenderår och går inte att lägga på 

hög. Summa får inte bekosta alkoholhaltiga drycker. 

Mat vid arbetstillfällen 
Maximalt 70 kr per person får bekostas av kommittén för arbetsmat, med ett tak på 350 kr per person 

och år. För att få lov att bekosta arbetsmat krävs det att en kommittémedlem arbetar för kommitténs 

räkning i minst fyra sammanhängande timmar. Därefter får man bekosta ytterligare mat var sjätte 

timma. Detta gäller endast då ingen annan mat bjuds. 

 

 
 

Konsekvenser för överträdelse av denna policy bedöms för individuella fall av kemiteknologstyrelsen. 
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