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Proposition angående eventuellt överskott inom utskott
Bakgrund
Då sektionen har som mål att utskott med egen ekonomi ska ha nollresultat har kassörerna
behövt ha eventuellt överskott eller underskott i åtanke när man lägger nästa års budget, med
målet då att försöka bli av med överskottet, och vice versa vid underskott. Detta har gett olika
resultat i de olika utskotten över åren, då man några år har haft ett överskott, för att bara något
år senare ha ett grovt underskott och behöver finansiellt stöd genom styrelsen.
Sett till sektionen som helhet gör detta arbetssätt också att vår ekonomi är väldigt ryckig, och
det blir svårt, om inte omöjligt, att ha någon längre strategi när det kommer till sektionens
ekonomi.
Med en stadgeändring skulle man kunna motverka detta problem, och samtidigt öppna upp för
att sektionen kan börja jobba mer strategiskt med de finansiella medel som finns. Det skulle
även underlätta i budgetarbetet för alla inblandade, då man på utskottsnivå inte behöver lägga
så mycket vikt på förra årets resultat, utan det sköts på sektionsnivå istället. Det ger även
sektionsstyrelsen de verktyg som behövs för att kunna ta ansvar för och hantera sektionens
samlade ekonomi.
Ett tänkt arbetssätt med de nya stadgarna skulle vara att man vid resultatredovisning lägger
eventuellt vinst i fonder som regleras i reglementet. Saknas fonder definierar man upp dessa.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar sektionsstyrelsen:
Att under §10 i stadgarna lägga till en ny underparagraf som lyder:
Vid eventuellt överskott i något av utskotten benämnda under §8, undantaget
Arbetsmarknadsgruppen, ska detta överskott tillfalla sektionen att förvalta. Utskotten
där överskottet uppstått har förslagsrätt, precis som andra medlemmar, till hur
överskottet ska förvaltas. Dessa förslag fastslås under samma möte som
resultatredovisningen.
Att under §10 i stadgarna lägga till en ny underparagraf som lyder:
Inför ett nytt verksamhetsår ska sektionen säkerhetsställa att utskotten benämnda
under §8, undantaget Arbetsmarknadsgruppen, har tillräckligt mycket likvida medel för
att kunna starta sin verksamhet. Förslag på hur mycket likvida medel varje utskott ska
ha tas fram i samråd med innevarande års kassörer och kommande kassörer, och
fastställs tillsammans med budget.
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