Historik
Phøs14
Budget: 
2 000 kr/person till outfits dvs totalt 12 000 kr.
Resultat: 
14 300 kr användes.
Phøs15
Budget:
2 000 kr/person till outfits dvs totalt 10 000 kr.
Resultat: 
10 000 kr användes. Dock var det bara 4 st personer i Phøset som köpte outfit så man använde egentligen 2
500 kr/person.

Budgetposten för phøskläder på resten av LTH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W
- 16.000 kr
A
-
Budgeterat 12.000 kr, pengar de själv samlar ihop genom spons
K - Max 5000kr per person av sektionens pengar på kläder och vill de lägga mer får de ta det ur egen ficka
eller söka spons för det. Sektionen lägger alltså 30 000kr av sin pengar på deras kläder.
M
- 15.000 kr
E
- 10.000 kr till phöset internt detta innebär allt från kläder till mötesmat
F
- 3000 kr per person
D - Enligt tradition så har staben ingen budget utan de får göra av med de pengar de drar in. De brukar dock
lägga 20-30k på kläder.
Ing
- 15.000 kr

Kommentarer:

● Stor skillnad mellan Sektionerna!
● I-sektionen budgeterar i underkant jämfört med andra Sektioner
● Många Sektioner låter 
Phøs
et dra in sponspengar till sig själva för att de ska kunna finansiera sin outfit

Kostnad för mantel
En stor del av kostnaden för outfits kommer från manteln; en attiralj som är standard att bära som Phøs. Det som
kostar är:

● Tyget, knappar och tråd (ca 500-600 kr/person)
● Emblemet på ryggen (ca 400 kr/person)
● Kostnad för att en sömmerska ska sy upp manteln (ca 500 kr/person)
Totalt: 
Ca 1 500 kr/person.

Tankar från Phøs16
Vårt mål är att budgeten ska spegla Nollningens faktiska kostnader. Budgeten för Phøskläder är en budgetpost som inte
har kunnat hållas de senaste två åren. Vi vill höja den i år dels för att den ska vara mer verklighetstrogen och dels
eftersom sektionen och kåren är överens om att Phøset ska fortsätta ha sin roll i Nollningen. I och med denna Phøsroll
uppkommer en standard som måste upprätthållas för att skådespelet ska hålla och ge mervärde till Nollorna. Phøsrollen
och dess skådespel fyller också en praktisk mening. Auktoriteten som den skapar gör det enklare att kontrollera
evenemang med flera hundra, stundvis onyktra, människor. Det ska inte anses vedertaget att Phøset har möjlighet att
bidra med egna pengar eller den kompetens och tid som krävs för att designa och tillverka outfits på egen hand.

Tankar från Överphøs15, Mattias Wendler
[Phøs16 ställer sig också bakom detta]
• 
Vilken funktion fyller Ph
ø
skläderna?
Så som Phøsets roll ser ut idag är en del av rollen ett slags skådespel mot framförallt LTHs alla nollor.

Detta sker varje dag under Nollningen genom representation på i princip vartenda nollningsevent.
Phøskläderna är en del av detta skådespel och bidrar till att förstärka upplevelsen för alla som är
inblandade i Nollningen.
• 
Vilket mervärde ger det Sektionsmedlemmar att lägga mer pengar på Ph
ø
skläder? (Tänk på att ni själva
också är Sektionsmedlemmar!)
Som med de flesta saker som görs på Sektionen påverkar det aldrig alla medlemmar. I detta fall är de

medlemmar som är med under Nollningen som också får ut ett visst mervärde av att lägga mer pengar på
kläder. Givetvis skapar det mest mervärde för Phøset men framförallt även för nollor och phaddrar. Till
att börja med är Nollningen på LTH något unikt (det är typ dokumenterat att vi har den bästa
Nollningen i Sverige) och galet. Tusen ouvvar i alla regnbågens färger, frigolitbåtar i en illaluktande sjö,
togasittningar och stela konstiga personer i märkliga men häftiga kläder. Phøset och deras kläder är en del
av det som gör LTHs nollning så speciell. Man hade självklart kunna skippa det helt och ha ett Phøs i
vanliga kläder och ouvverall men det hade inte varit samma sak. Vi fick mycket positiv respons från både
phaddrar och Nollor (inte bara på vår egen sektion) som uppskattade vår roll (kläder, spex osv) och den
tid vi lagt ner på skådespelet. En ökad klädbudget skulle säkerställa att outfiten lever upp till den standard
som satts av Phøsen (på alla sektioner) de senaste åren. Kan påminna om att klädbudgeten har sprängts
minst två gånger i rad nu. Mervärdet som skapas är att vi får ett Phøs som Sektionen kan vara stolta över
och att de medlemmar som är involverade i I-sektionens Nollning känner att just den här Nollningen är
något speciellt, något lite utöver det vanliga, världsklass helt enkelt!
• 
Vilka var utmaningarna med att hålla budgetposten för Ph
ø
skläder förra året?
Det är så många saker som kostar pengar att man till slut inser att 2000 kr inte räcker särskilt långt.

Kombinera dessutom det med en mantel och det är rätt kört. Titta på en enkel outfit på H&M för ett att
få perspektiv på det hela. Skjorta – 199 kr, ett par jeans – 299 kr, skor – 399 kr, tjocktröja – 249 kr, släng
in ett läderbälte också – 149 kr och vi har en relativt billig outfit från ett budgetklädmärke som hamnar
på totalt knappt 1300 kr. En Phøsoutfit inehåller liknande saker men ska anpassas till tema,
specialbeställas från Kina eller sys upp av en sömmerska. För vår del tillkom en mantel som gick på cirka
1000 kr (tyg 500 kr, brodyr 400 kr, tråd/knappar/spännen 100 kr). Vi hade också väldigt gärna haft en
extra överdel, då den börjar lukta illa rätt snabbt. Genom mycket letande på diverse skumma tyska

hemsidor, ebay osv går det att hitta rimliga priser på det mesta. Trots att vi egentligen inte gjorde några
extrema inköp lyckades vi dock inte hålla budgeten. De flesta plagg vi hade var väldigt ”basic” men allt
kostar och frakt ställer också ofta till det. En större budgetpost skulle minska begränsningen, vara mer
rättvisande åt vad det faktiskt kostar (man slipper gå över budget hela tiden) och spara Phøset
tid/jobb/stress. Vi hade tex tur med att vi lyckades få våra mantlar uppsydda helt gratis. Något vi inte
hade hunnit göra själva. Vårt kaosår kan kanske ses som ett undantag men det är ändå värt att nämna.
• 
Om ni fick bestämma helt själva, hur mycket pengar skulle ni då vilja lägga på Ph
ø
skläder?
3000 kr! Då skulle man vara fri att relativt enkelt hitta en riktigt bra outfit utan för mycket jobb. Jag

skulle även vara nöjd med 2500 kr, då speglar budgeten i alla fall kostnaden på ett bättre sätt.

Tankar från Kassör
Att budgeten för Phøskläder inte har hållts två år i rad behöver inte betyda att det enda rätta är att budgeten måste
höjas. Budgeten visar hur mycket pengar Sektionen anser att Phøset ska lägga på sina kläder, och att man överskridit
det två år i rad är ju inte detsamma som att Sektionen anser att Phøset ska lägga mer pengar på kläder år tre.
Problemet som jag ser det är snarare att det finns en ganska dyr standard på Phøsoutfits generellt bland Sektionerna
och det blir därför utmanande för vårt Phøs att köpa sina kläder för den budget de tidigare har haft när man vill ha en
outfit som är likvärdig med andra Sektioners. Jag menar dock att man bör vara försiktig med att höja budgeten
eftersom det visar att man tycker denna standard är okej. Dessutom finns det en risk att man höjer budgeten lite år för
år allt eftersom nya grejer blir standard i outfiten. Man borde kanske egentligen finna en lösning på kårnivå till
problemet, men det kommer inte hinnas med till detta års nollning (dock värt att ta med sig inför framtiden).
Med det sagt tycker inte jag heller att man som Phøs ska förväntas lägga tid på att sy sina kläder eller behöva betala för
dem själv (så länge man har en någorlunda rimlig idé om vad outfiten ska bestå av). Om detta är möjligt att
åstadkomma utan att höja budgeten är jag inte rätt person att avgöra men jag tycker man ska vara medveten om
ovanstående problematik med att höja den.

