Proposition angående att skapa ekonomiska regleringar
Bakgrund
Idag saknas gränser för vem inom sektionen som får fatta beslut om vilka summor. Det kräver att stor
tillit läggs på de ekonomiskt ansvariga inom sektionen. Det gör även att de som håller på med
ekonomin kan ha svårt att avgöra vilka ekonomiska summor som de på egen hand kan fatta beslut
om. För att öka demokratin inom sektionen och för att göra det enklare och roligare för de som har
ekonomiskt ansvar yrkar styrelsen på:

att

i reglementet byta ut punkt ”4.3 Ansvar” mot ”4.3 Nämnder” med texten:
” Sektionens nämnder sköter sin egen ekonomi efter de ekonomiska ramar de fått i
budgeten. Nämnderna för egen kassabok som ska redovisas till sektionens vice ordförande
minst en gång per termin. Ifall en nämnds ekonomi inte räcker till måste nämnden fråga
sektionen innan den överskrider budgeten. Vem inom sektionen nämnden ska vända sig till
beror på summans storlek. Annars täcks eventuellt underskott inom en nämnd av nämnden
själv, om inte sektionsmötet beslutar om något annat.”

att

i reglementet under punkt ”4.1 Allmänt” lägga till stycket:
”Vid årets slut ska styrelsen lämna in ett bokslut och en verksamhetsberättelse till
revisorerna. På kalenderårets sista sektionsmöte ska revisorerna med revisionen som
underlag uttala sig om styrelsens ansvarsfrihet för det år som revisionen avser. Det är
sektionsmötet som beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.”

att

i reglementet lägga till punkt ”4.6 Ekonomiska regleringar” med följande text och tabell:
”Tabellen nedan visar vilka inom sektionen som har rätten att fatta ekonomiska beslut som
överskrider budgeten. Tabellen visar även hur stora summor budgeten får överskridas med.
Om en nödsituation som kräver snabba ekonomiska beslut skulle uppstå har styrelsen
rätten att fatta beslut om vilken summa som helst, men måste stå tillsvars för det vid
närmsta sektionsmöte.”
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