Äskning till Styrelsen
Gör så här:
1.
2.
3.

Fyll i och spara filen som pdf.
Låt filnamnet ha följande format: “Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kränfull
beskrivning av äskningen>”
Exempel: “Äskning 2015-09-09 Emil Persson Skrivmaskin till styrelserummet”
Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:

2016-11-30

Ansvarig:

John Felix Abrahamsson

Mobilnummer:

073-531 97 00

Mailadress:

kallaren@isek.se

Utskott/grupp/post:

Sexmästeriet

Ändamål:

Måndagen den 28 november höll vi i en ölprovning som internutbildning för Sexmästeriet. Vi provade tio
olika sorter av olika ölstilar, och lärde oss mer om hur man dricker öl och vad man kan äta till. Det
serverades även tilltugg till några av ölerna. Förhoppningen är att i framtiden kunna utöka sortimentet på
sittningar och pubar med ölsorter som passar bra till maten som serveras. De som höll i provningen var tre
personer från Sexmästeriet som tagit fram ölsorter, och tagit reda på fakta.

Budget:

Öl:
Weihenstephaner 500 ml x 6 = 21,90*6=131,40
Samuel Adams Boston Lager 355 ml x 9 = 17,90 * 9 = 161,10
Landsort Lager 500 ml x 6 = 29,40*6=176,40
Coppersmith Saison Eko 330 ml x 6= 27,90*6=167,40
Building Bridges IPA 500 ml x 4 = 46,90*4=187,60
Brekeriet Saison 330 ml x 6 = 29,70*6=178,20
Grythyttans Brygghus Bock 330 ml x 6 = 24,90*6=149,40
Wisby Stout 330 ml x 6 = 20,50 x 6 =123,00
Mikkeller American Dream 330 ml x6= 20,90*6=125,40
Oppigårds Everyday IPA 330 ml x6 = 19,90*6=119,40
Totalt öl: 1519,3 kronor
Mat:
Tilltugg, ca 28 kronor per person x 30 pers = 840 kronor.
Tre sorters tilltugg som passar bra till de ölsorter som testas.
Totalt mat: 840 kronor
Totalt öl och mat: 2359,3 kronor

Summa som äskas:

2360 SEK

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:

Äskningen godkänns med summan:

Äskningen avslagen

Motivering till beslut:

Signatur (Kassör: Emil Persson):

