Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Äskning till Styrelsen

HT16

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:

2016-09-11

Ansvarig:

Carl Dakerstedt

Mobilnummer:

0739-758022

Mailadress:

bgi@isek.se

Utskott/grupp/post:

BGI

Ändamål:

Ändamålet för äskningen är att värna det samarbete som byggts upp mellan
LINC, Lunds Universitets finansutskott och BGI. Samarbetet avser att genomföra
Londonresan tillsammans, i år och framöver, för att på sikt öka Lunds
Universitets konkurrenskraft på den internationella arenan. Det är inte hållbart att
vi fortsätter som tidigare med att konkurrera med varandra när vi istället bör
konkurrera med skolor såsom Oxford, CBS och Handels. Ett problem vi haft
under uppstarten av det här samarbetet är att LINC historiskt subventionerat
resan till 500 kr/pers (exkl. flyg) för sina medlemmar medan BGI inte har det.
Kompromissen blev att resan subventioneras från budgeterat 1400 kr/pers (Exkl.
flyg) till 1000 kr/pers. Budgeten inkluderar boende, kostnader under föreventet
samt en avslutande middag med alumner inom finansbranschen sista kvällen. BGI
anser det inte hållbart om vi önskar ha ett långsiktigt samarbete med LINC att låta
dem stå för hela subventionen utan vi anser att I-sektionen bör subventionera för
sina medlemmar med 400 kr/I-studerande. Alltså att vi subventionerar för våra
egna medlemmar så att LINC inte behöver göra det åt oss. Vi beräknar i dagsläget
att ca 10 studerande från I-sektionen kommer åka med på resan därför hamnar
äskningen på 4000 kr. Målet är att i framtiden kunna ta betalt under Londonresan
men i dagsläget är det inte ett hållbart alternativ. BGI avser till fullo återbetala
sektionen äskningens belopp genom att skruva upp intäktsförväntningarna till
Stockholmsresan med motsvarande summa.
Går äskningen igenom kommer I-sektionen visa att de vill ha ett långsiktigt
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samarbete med LINC samt ge BGI en ökad möjlighet att få med så många
taggade I-are som möjligt till London. Går äskningen däremot inte igenom
kommer LINC stå för subventionen av I-sektionens medlemmar på resan i utbyte
mot att de blir medlemmar i LINC vilket tekniskt leder till att hela resan blir en
LINC-resa. Det kommer försvåra samarbetet både kort- och långsiktigt och kan
leda till att vi inte arrangerar resan tillsammans framöver. Något som kommer bli
allt svårare för BGI att klara av på egen hand och som är ett steg i fel riktning.
Sammanfattningsvis tycker jag den här äskningen är viktig därför att den möjliggör
för BGI att forsätta och fördjupa vårt samarbete med LINC. Samarbetet kommer
ge sektionen medlemmar tillgång till fler finansinriktade events som i slutändan
kommer öka intresset för finans. Vilket är BGIs målsättning.
Mvh,
Carl Dalerstedt

Budget:

Budgeten är idag på 32 000 kr vilket är en siffra som varken kommer uppnås kostnads- eller
inkomstmässigt då antalet resande ifrån I-sektionens kommer vara färre än beräknat.

Summa som äskas:

4000 Kronor

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):
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