Glädjepengar
Nedanstående är tänkt att förklara syfte och innebörd med glädjepengar, hur de
används och hur mycket glädjepengar varje utskott/grupp/post får.

Syfte och innebörd
Varje utskott, grupp eller post (se “Vem får glädjepengar och hur mycket?” för detaljer) har en pott
med pengar som kallas glädjepengar. Glädjepengarna syftar dels till att tacka Sektionens aktiva
medlemmar, dels till att främja gemenskap inom utskott och grupper. Pottens storlek baseras på antalet
aktiva i utskottet.

Användning
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 något annat evenemang.
Glädjepengar som inte utnyttjats vid slutet av höstterminen kan omdisponeras till vårterminen.
Glädjepengar som inte utnyttjats vid slutet av vårterminen brinner inne.

Budgetering
I den budget som presenteras på vårterminsmötet finns glädjepengar medräknat. Budgetposten för
glädjepengar för respektive utskott/grupp/post sätts efter förväntat antal aktiva medlemmar i
utskottet/gruppen/posten under det verksamhetsår budgeten avser. Varje utskott/grupp/post har rätt
att använda sina glädjepengar efter vad som står i detta dokument oavsett hur budgetposten ser ut (det
faktiska antalet medlemmar kan ju 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?
Utskott
Varje 
utskott
som är definierat i stadgarna får 120 kr/termin och aktiv medlem i utskottet att använda
som glädjepengar. Det är upp till varje utskott om man vill använda glädjepengarna gemensamt för hela
utskottet eller dela upp dem på (eventuella) undergrupper. Om man väljer att dela upp glädjepengarna
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på de olika undergrupperna får varje undergrupp en del som är proportionell mot antalet medlemmar i
gruppen.
Grupper/projekt
Följande
grupper/projekt
får 120 kr/termin och aktiv medlem i gruppen/projektet att använda som
glädjepengar:
● CafI
● I-bandet (för att räknas som aktiv medlem krävs att man deltar regelbundet på repetitioner och

spelningar)
● INKA
● Innovation
● Mentorsgruppen
● Phöset
● Prylet
● Seniorskollegiet
● Valberedningen
● Projektgrupper som utlysts av styrelsen

Poster
Följande poster får 120 kr/termin att använda som glädjepengar:
● Administrativt ansvarig
● Kassör
● Likabehandlingsombud, LikO
● Revisorer
● Sektionsordförande
● Skyddsombud, SkyO
● Sångboksförman
● Tandemgeneral
● Vice sektionsordförande

Specialfall (sångarstriden)
Sångarstridsförmän och ledningsgruppen för sångarstriden får 120 kr/person på höstterminen att
använda som glädjepengar. Observera att ledningsgruppens storlek kan variera från år till år.
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Tänk på att…
… utskotts-/ gruppordförande räknas som aktiva i det utskott/grupp de är ordförande för
… Vice Arbetslivsutskottsordförande räknas som aktiv i Arbetslivsutskottet
… Vice Kassör räknas som aktiv i Sexmästeriet
… samma person kan få ta del av flera olika potter för glädjepengar om denna har flera

sektionsengagemang

/
Styrelsen HT-15
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