CLW Ekonomisk Styrning
Insyn i nämndens Ekonomi
Bakgrund:
I skrivande stund har W-sektionen, inräknat W-styrelsen, ingen insyn i CLW:s ekonomi, situationen ser även
liknande ut inom CL sektionen. Ingen förutom CL:s vice ordförande och CLW:s ekonomiskt ansvarige har
kontinuerligt uppdaterade siffror kopplade till CLW:s verksamhet. CL:s sektionsmöte får vid årets slut ett
utlåtande om hur CLW:s ekonomiska år har gått. Medlemmar i båda sektionerna vill ha möjligheten till bättre
insyn i nämndens ekonomi.

Åtgärd:
Kvartalsrapporter från CLW kommer att skickas till Sektionsmötena för CL och W jämt utspridda fyra gånger
under verksamhetsåret. Dessa kvartalsrapporter kommer att bestå av uppdaterade resultat- och balansrapporter
över CLW:s verksamhet. Om Ws kassör så önskar kan hon även genom handelsbankens fullmaktssystem bli
registrerad och sedan på egen hand kunna se CLW:s bankkontos saldo och transaktionshistoriken.

Konkret förslag:
PM ändring utav ”PM för CLW” endast i CLs Pro Memoria. Den gula texten har lagts till på befintligt PM. Inget
har tagits bort.
Pro-Memoria – CL: http://cl-sektionen.se/wpcontent/uploads/sektionsdokument/Styrdokument/Promemoria_beslutad_2016-04-21.pdf
…

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.
…

Budget för CLW
Bakgrund:
Medlemmar från de båda sektionerna har klagat på rykten om att CLW spenderar intjänade pengar, genom
barverksamheten, till egna internevent i orimligt stora mängder. Detta är självklart inte fallet, men detta är ett
tecken på att nämndverksamheten och barverksamheten behöver tydligare skiljas åt.

Åtgärd:
Observera att texten nedan skiljer på barverksamhet och nämndverksamhet. Barverksamhet är den verksamhet
som är direkt relaterad till hantering och försäljning i baren. Nämndverksamhet är tillexempel olika typer av
Teambuilding och internevent inom nämnden CLW.
CLW:s nämndverksamhet och kostnader direkt kopplat till denna kommer huvudsektionerna CL och W att betala,
på samma sätt som alla andra nämnder i CL och W fungerar idag. CLW kommer därför varje år att ha en egen
budgetpost för dess nämndrelaterade kostnader i CL:s och W:s budgetar. CLW:s nämndkostnader delas lika
mellan sektionerna. I början på verksamhetsåret kommer båda sektionerna plocka ut en lika stor summa ur CLW:s
barverksamhet som motsvarar de ökade kostnaderna i sektionernas budget för CLW:s nämndverksamhet.
CLW:s barverksamhet och kostnader direkt kopplat till denna kommer fortsätta skötas av CLW:s ekonomiskt
ansvarige och finansieras helt utav deras egna barintäkter på samma sätt som tidigare. Vid nämndens alla
sammankomster och internevent har varje medlem tidigare alltid betalat, och kommer alltid betala, för den alkohol
som medlemmen själv konsumerar.

Konkret förslag:
Reglementes inlägg om CLW Nämnden under sektionens punkt för nämnders ekonomiska ansvar.
Reglemente – W: http://w-sektionen.se/wp-content/uploads/2011/08/Reglemente-160615.pdf
4.3.1 CLubWästeriet
CLubWästeriet:s (CLW) ekonomiskt ansvarige ansvarar för den del utav nämndens ekonomi som är direkt kopplad till
nämndens barverksamhet. Föreningens andra nämndrelaterade ekonomiska händelser hanteras utav kassören i Sektionen för
Civilingenjör och Lärare (CL), på samma sätt som (CL) andra nämnder gör.
CLW:s nämndverksamhet ska ha, precis som alla andra nämnder har, 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.
Båda sektionerna kommer enligt överenskommelse med varandra och CLW plocka ut en summa från CLW:s likvida medel i
samma storleksordning som budgetposten för CLW:s nämndverksamheter, en gång varje verksamhetsår.
Ändring av denna punkt innebär även en koordinerad ändring utav CL:s reglementesinlägg 4.4.1 CLubWästeriet
Reglemente – CL: http://cl-sektionen.se/wpcontent/uploads/sektionsdokument/Styrdokument/CL%20Reglemente_beslutad%202016-04-14.pdf
4.4.1 CLubWästeriet
CLubWästeriet:s (CLW) ekonomiskt ansvarige ansvarar för den del utav nämndens ekonomi som är direkt kopplad till
nämndens barverksamhet. Föreningens andra nämndrelaterade ekonomiska händelser hanteras utav kassören i Sektionen för
Civilingenjör och Lärare (CL), på samma sätt som (CL) andra nämnder gör.
CLW:s nämndverksamhet ska ha, precis som alla andra nämnder har, 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:s likvida medel i
samma storleksordning som budgetposten för CLW:s nämndverksamheter, en gång varje verksamhetsår.
Ändring av denna punkt innebär även en koordinerad ändring utav W:s reglementesinlägg 4.3.1 CLubWästeriet

Hållbar ekonomisk utveckling
Bakgrund:
När en ny kyl köptes in verksamhetsåret 1415 finansierades denna genom att CLW äskade pengar från vardera
sektioner för att få råd med kylen. I skrivande stund ser vi att ett flertal kostsamma inventarier skulle behöva bytas
ut inom en snar framtid. Om ett flertal nya dyra inköp skulle göras i skrivande stund skulle det belasta
sektionernas huvudverksamheter. Då alla bar-relaterade utgifter borde finansieras av bar-inkomsterna behövs ett
långsiktigt hållbart ekonomiskt system för att hantera periodvis stora bar-relaterade utgifter.

Åtgärd:
Ett långsiktigt sparande kommer att upprättas. Varje år kommer CLW från de bar-relaterade intäkterna åsidosätta
minst 5000 kr *(Diskuterbar summa innan ”final draft”) på ett separat sparkonto. Denna överföring kan ske som
en klumpsumma eller periodvis under året så att bar-verksamheten påverkas så lite som möjligt. Detta sparande
kommer fortgå tills det finns minst 32 000 kr *(Också diskuterbart) på sparkontot. För att använda denna reserv
behöver CLW godkännande från både CL och W styrelsen. CL:s ordförande har utslagsröst om båda sektionerna
ej är eniga. Exempel på vad denna reserv skulle kunna finansiera är kylar, högtalare, kassaapparat, ljudsystem,
ljussystem mm.

Konkret förslag:
Reglemente – CL & W; Exakt Lika, Lägger till denna punkt
4.8 Nämnders sparfonder
Nämnder kan ha fonder som nämnden avsätter en förutbestämd summa pengar till årligen, tills ett visst förbestämt målbelopp
har nåtts. För att en nämnd ska få starta en sådan fond krävs godkännande beslutat på ett styrelsemöte, där sektionsmötet vid
nästa tillfälle ska informeras om beslutet. I beslutet ska målbeloppet finnas angivet, hur mycket som ska sättas in i fonden
varje år samt vad fonden är avsedd till. För att använda pengar från sparfonden krävs styrelsens godkännande på ett
styrelsemöte där sektionsmötet vid nästa tillfälle ska informeras om beslutet.
I specialfallet angående sparfonder för CLubWästeriet (CLW) krävs det godkännande från båda styrelsemötena, Sektionen för
Civilingenjör och Lärare (CL) och Sektionen för energi och Miljö (W) i absolut majoritet för att starta en sparfond. För att
använda medel från CLW:s sparfond krävs godkännande från båda styrelsemötena där CL:s ordförande har utslagsröst om de
båda sektionerna ej är eniga. I övrigt gäller det översta stycket.

Sen lägger vi även in dessa små ändringar nedan för att göra det smidigare att hämta medel ur fonderna.
Reglemente – CL
4.3 Styrelsens ansvar
Inom ramen för budgeten svarar styrelsen för sektionens ekonomi. Styrelsen kan på ett styrelsemöte besluta om att spendera
upp till 10 000 kr utöver budget utan att konsultera sektionsmötet på förhand om ändamålet upplevs brådskande. Denna
summa kan bortses ifrån om pengar tas ur en ändamålsenlig sparfond som SM tidigare blivit informerad om. Hela styrelsen
måste närvara och detta beslut skall vara enhälligt. Beslutet måste redovisas på nästa sektionsmöte. Inga fler sådana beslut får
tas innan sektionsmötet har godkänt det förra. Sektionsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

Reglemente – W
4.7 Ekonomiska regleringar
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. Dessa summor kan bortses ifrån om pengar tas ur en ändamålsenlig
sparfond som SM tidigare blivit informerad om. 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.

