
Motion angående ändring i reglemente gällande
ekonomiansvarig i jämviKt
Bakgrund
I dagsläget är det svårt för jämviKt:s ekonomiansvaraiga att ha översikt över jämviKts
budget. Det går inte för den ekonomiansvaraiga att se hur mycket pengar utskottet
spenderat och har kvar. Detta försvårar arbetet för utskottet. Skulle posten
ekonomiansvarig göras om till en kassörspost kan detta underlätta ansvaret för utskottet
samt för Economizer.

Yrkande
jämviKt yrkar därför:

Att: Reglementet ändras enligt följande:

Från:

§ 3.1 ORGANISATION

Följande poster benämns som företroendeposter:

a) Teknologsektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer
samt Utbildningsansvarig

b) K6: Sexmästare och Kassör
c) HÄKS: Gamas och Kassör
d) KARG: Ordförande och Kassör
e) KØK: Ordförande och Kassör
f) Kempressen: Ordförande och Kassör
g) ifK: Ordförande och Kassör
h) KUU: Kassör
i) JämviKt: Ordförande

§ 8.1.8 Trivselutskottet, JämviKt
JämviKt består av ordförande, ekonomiansvarig och 4 ledamöter varav 1 ledamot är
sektionens SAMO.

§ 12.5.8 JämviKt
a) Från sektionen skall JämviKt vid verksamhetsårets början tillföras en kassa,
vars
storlek bestäms av sektionens Economizer samt avgående och tillträdande
ordförande för JämviKt, i samråd med sektionens ordförande.
b) Efter avslutat verksamhetsår skall kvarvarande kassa, inklusive eventuellt
överskott, från JämviKt återföras till sektionen.
c) JämviKts kassa hanteras av sektionens Economizer.



Till:
§ 3.1 ORGANISATION

Följande poster benämns som företroendeposter:

a) Teknologsektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer
samt Utbildningsansvarig

b) K6: Sexmästare och Kassör
c) HÄKS: Gamas och Kassör
d) KARG: Ordförande och Kassör
e) KØK: Ordförande och Kassör
f) Kempressen: Ordförande och Kassör
g) ifK: Ordförande och Kassör
h) KUU: Kassör
i) JämviKt: Ordförande och Kassör

§ 8.1.8 Trivselutskottet, JämviKt
JämviKt består av ordförande, kassör och 4 ledamöter varav 1 ledamot är sektionens
SAMO.

§ 12.5.8 JämviKt
a) Efter avslutat verksamhetsår skall kvarvarande kassa, inklusive eventuellt

överskott, från JämviKt återföras till sektionen.
b) Från sektionen skall JämviKt vid verksamhetsårets början tillföras en

kassa, vars storlek bestäms sektionens economizer, avgående och
tillträdande ordförande i samråd med sektionens ordförande.

Namn ________________ Namn ________________

Datum och ort_____________                   Datum och ort____________


