Bestämmelser kring det gemensamma
klubbmästeriet, CLW
Detta dokument
Detta dokument ska fungera som ett stöd för Klubbmästeriet i sin verksamhet.
Ändringar i dokumentet ska godkännas av båda sektionsstyrelserna. Varje ny styrelse
ska vara insatt i dokumentet.

Grundtanke
Klubbmästeriets verksamhet skall sträva efter att, utan vinstintresse, erbjuda
studenterna vid CL och W fest- och pubverksamhet i enlighet med sektionernas stadgar.
Ambitionen skall dock vara att verksamheten skall bära sig själv, inklusive
kringkostnader så som tillsynsavgifter och dyl.

Ledning

Klubbmästeriet leds av klubbmästarparet, underställt de båda sektionsstyrelserna. Vid
oenigheter inom klubbmästeriet är sektionsstyrelserna/-presidierna ansvariga för att
komma till en överenskommelse, vid alkoholtillståndsrelaterade frågor har
tillståndsinnehavaren sista ordet.

Insyn i verksamheten
Klubbmästarna och klubbmästeriets ekonomiskt ansvarige ansvarar tillsammans för att
båda sektionsstyrelserna har kontinuerlig insyn i verksamheten i syfte att undvika
oväntade vändningar i verksamheten. Insynen skall vara sådan att båda styrelserna
känner sig bekväma i sin kunskap kring klubbmästeriets verksamhet.Detta kan ske
genom att CLW, jämt utspritt fyra gånger per år, skickar en kvartalsrapport, enligt
överenskommelse, bestående av en färsk balans- och resultatrapport över CLWs
verksamhet till CL:s och W:s styrelser. W:s kassör kan om så önskas få fullmakt till att se
transaktioner och saldo på CLW:s bank.”

Ekonomi

CL och W har lika rätt till tillgångarna i Klubbmästeriet och lika ansvar för eventuellt
underskott. Vid ett underskott skall sektionerna solidariskt täcka detta, grundtanken är
hälften var. Om man väljer att lyfta ut ett eventuellt överskott från Klubbmästeriet ska
även det fördelas enligt samma princip. Samma princip ska eftersträvas vid till exempel
subventionering av fester.
CLubWästeriet:s (CLW) ekonomiskt ansvarige ansvarar för den del utav nämndens
ekonomi som är direkt kopplad till nämndens barverksamhet. Nämndens andra

nämndrelaterade ekonomiska händelser hanteras utav kassörerna för respektive
sektion på samma sätt som andra nämnder. CLW:s nämndverksamhet ska ha en egen
post i sektionens budget avsedd för nämndens olika interna aktiviteter. Alla kostnader
för CLW:s nämndverksamhet delas lika mellan Sektionen för Civilingenjör och Lärare
och Sektionen för Energi och Miljö (W). Båda sektionerna kommer, enligt
överenskommelse med varandra och CLW, plocka ut en summa från CLW nämndens
likvida medel, i samma storleksordning som budgetposten för CLW:s
nämndverksamheter under nästa verksamhetsår.
CLW ska ha ett långsiktigt sparande. Varje år ska CLW från de bar-relaterade intäkterna
åsidosätta en summa pengar på ett separat sparkonto, vars summa bestäms i en
överenskommelse mellan styrelserna för CL och W.

