Delegationsordning ekonomi
Nedanstående är tänkt att vara ett kort förhållningsdokument för Sektionens budget.
Syftet med dokumentet är att bringa tydlighet i vad som egentligen gäller när Sektionen
röstar igenom en rambudget istället för en konkretiserad budget. En rambudget är en budget där endast
utskottens totala intäkter och kostnader för verksamhetsåret finns med. En konkretiserad budget
innebär en budget som är specificerad ner på enskilda poster, som exempelvis äskningspotten för
löpande verksamhet eller glädjepengar till Likabehandlingsombuden. En rambudget är alltså inte lika
specifik som en konkretiserad budget och blir snarare ett ramverk.

Rambudget
●

Sektionsmötet beslutar varje vår om en rambudget som styrmedel för de olika delar av
Sektionens verksamhet. En budget är att betrakta som en prognos för det kommande årets
totala kostnader och intäkter.

●

Inröstningen av rambudgeten på Sektionsmötet innebär att utskottens totala kostnader och
intäkter röstas igenom, godkänns av Sektionsmedlemmarna.

●

Styrelsen kan godkänna avvikelser från rambudgeten för att lägga till evenemang som
utskott/grupper vill hålla som är tänkta att göra ett nollresultat och som därmed inte påverkar
utskottets eller Sektionens resultat.
○

Om ett sådant evenemang budgeteras med fasta kostnader understigande 5 000 kr kan
utskottsordföranden godkänna detta utan att konsultera Styrelsen.

○

Om ett sådant evenemang budgeteras med fasta kostnader överstigande 5 000 kr krävs
Styrelsebeslut för att genomföra evenemanget.

●

Tillägg av budgetposter som kommer att påverka sektionens resultat
○

Evenemang som budgeteras att påverka resultatet negativt som inte sedan tidigare
finns med i budgeten äskas för till Styrelsen.

○

Evenemang som budgeteras att påverka resultatet positivt notifieras till kassören som
lyfter det på ett Styrelsemöte.

●

Om resultatet för ett kostnadsställe rambudgeten i sin helhet beräknas avvika negativt med mer
än 30 000 kr ska detta av Styrelsen rapporteras till nästa Sektionsmöte. Det ska självklart även
belysas på nästkommande Styrelsemöte.
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Konkretiserad budget
● Utefter den rambudget som sätts av Sektionsmötet fattar Styrelsen beslut om en konkretiserad
budget för Sektionen på utskotts-/gruppnivå liknande en verksamhetsberättelse.
●

Vid negativa avvikelser från beslutad konkretiserad budget skall kassören underrättas. Kassören
kan välja att ta upp avvikelsen med Styrelsen om så finnes lämpligt.

●

I händelse av att en negativ budgetavvikelse i förväg kan konstateras som avviker med mer än
1000 kr eller 10% av budgetposten så skall kassören underrättas. Kassören tar sedan upp detta
på nästkommande styrelsemöte för godkännande.

●

Eventuella osäkerheter angående disponeringen av den konkretiserade budgeten ska lyftas till
kassören. Kassören kan välja att ta upp avvikelsen med Styrelsen om så finnes lämpligt.
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