Tack av sektionsaktiva
Nedanstående dokument är tänkt att fungera som riktlinjer för hur glädjepengar och
tackarrangemang delas ut av sektionen till de medlemmar som enligt stadgar och
reglemente bidrar till densamma.
I detta dokument kommer ordet “grupp” att användas för att referera till både utskott, grupp eller
annan konstellation på sektionen.

Glädjepengar
Syfte
Varje grupp har en pott med pengar som kallas glädjepengar (se “
Vem får glädjepengar och hur
mycket?
” för detaljer) . Glädjepengarna syftar till att främja gemenskap inom utskott, grupper eller
andra konstellationer och kan ses som en uppmuntran från Sektionen att hitta på något tillsammans
inom gruppen som inte nödvändigtvis behöver vara direkt knutet till sektionsverksamhet. Pottens
storlek baseras på antalet medlemmar i gruppen.

Användning
Några exempel på användningsområden för glädjepengarna är visionsmiddag, filmkväll, bowling eller
restaurangbesök (kan naturligtvis vara mycket annat också). Glädjepengar får inte användas till att köpa
alkohol om inte detta är en del av exempelvis en middag eller någon liknande aktivitet.
Glädjepengar som inte utnyttjats vid slutet av vårterminen brinner inne.

Budgetering
I den budget som presenteras och beslutas om på vårterminsmötet finns glädjepengar inräknade.
Budgetposten för glädjepengar för respektive grupp sätts efter förväntat antal aktiva medlemmar i
gruppen under det verksamhetsår budgeten avser. Varje grupp har rätt att använda sina glädjepengar
efter vad som står i detta dokument, oavsett hur budgetposten ser ut eftersom det faktiska antalet
medlemmar kan skilja sig från vad som förväntades när budgeten sattes. På höstterminsmötet revideras
budgetposterna för glädjepengar så att de bättre överensstämmer med verkligheten.

Vem får glädjepengar och hur mycket får man?
Följande grupper får 100 kr/termin och aktiv medlem i gruppen att använda som glädjepengar.
● Alla grupper med löpande verksamhet definierade av reglemente inklusive

Entreprenörskapsgruppen.
● Benstyrelser
○ Utbildningsutskottet
■ Ansvarig för utskottet, Ordförande för Studieåret, Ordförande för

Mentorsgruppen, Ordförande för Casegruppen, Ordförande för
Entreprenörskapsgruppen
○ Utskottet för Extern Kommunikation
■ Ansvarig för utskottet, Vice Ansvarig för utskottet, Ordförande för

Näringslivsgruppen, Ordförande för Börsgruppen, projektledare för INKA,
Ordförande för Alumnutskottet, Ordförande för PR-utskottet,
Sektionsansvariga för Flickor-på-Teknis
○ Kommunikationsutskottet
■ Ansvarig för utskottet, Ordförande för Informationsutskottet, Prylgeneral
○ Aktivitetsutskottet
■ Ansvarig för utskottet, Kulturansvarig, Sportansvarig, Cafémästare,

Ordförande för Internationella Utskottet
○ Sexmästeriet
■ Ansvarig för utskottet, Vice Kassör, Festmästare, Källarmästare, Spexmästare,

Øverphøs, Jubileumsförmän, Sångboksförman
● Ledningsgruppen i Sångarstriden
● Sektionsstyrelsen
● Presidiet
● Projektgrupper
○ De som utlyses för allmän rekrytering får glädjepengar
○ Övriga projektgrupper är välkomna att skicka in en äskning och beslut tas från fall till

fall
● Likabehandlingsombud
● Skyddsombud
● Revisorer
● Världsmästare

Observera här att vissa poster innebär att man får dubbla glädjepengar (dock för att användas i olika
gruppsammanhang).

Tackarrangemang
Under verksamhetsåret 16/17 finns det budgeterat för ett tackarrangemang under höstterminen och ett
tackarrangemang under vårterminen. På dessa får alla som någon gång under läsåret tillhört någon av
grupperna som är listade under rubriken “
Vem får glädjepengar och hur mycket får man
?” delta.
Undantagsfall är phaddrar och övriga nollningsfunktionärer som får delta under höstterminens
tackarrangemang, och att samtliga som är aktiva i Sångarstriden får delta under samtliga
tackarrangemang.
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