Ansökan Sektiönsfönden öch
Studiesöciala samfönden
http://www.ltu.se/edu/karriar/Studiesociala-samfonden-1.127035
Ansökan av:
Maskinteknologsektionen
Ansökt summa:
Sektionsfonden, 16000 kr
Studiesociala samfonden, 10000 kr

Bakgrund
Under Maskinteknologsektionen finns 112 personer som valt att engagera sig lite extra utöver
resterande medlemmar. Dessa återfinns bland sektionens subgrupper och utskott innefattande
Julius, 6M, XP-M, pH1, Pi och MAkt, samt även som programrådsrepresentanter,
kårfullmäktigeledamöter, valberedning och revisorer.
Tidigare år har den enda avtackning som skett för dessa engagerade kallats ”Sektionsaktivas
kväll” och på grund av ekonomiska skäl endast inneburit grillning och brännboll. Uppslutningen
har varit varierande och önskemål om något ”lite finare” har inkommit till oss i styrelsen. Vi har
därför detta verksamhetsår bestämt att en ordentlig avtackning är vad våra engagerade förtjänar.
Den 16 maj har vi därför bokat Centrumrestaurangen för att bjuda alla våra engagerade på en
trerätters middagssittning, och utöver mat och underhållning även dela ut en gåva till alla de som
valt att lägga ned sin fritid på att göra livet på maskin så bra som möjligt!
Budget för arrangemanget finns bifogad nedan. Den slutgiltiga summan 34000 kronor är baserad
på, det enligt Teknologkårens stadgar bestämda, maxbeloppet kring 300 kronor per person för
avtackning.

Förutsättningar
Syftet med avtackningen är att ge lite extra till de som väljer att engagera sig under sektionen. De
sektionsaktiva ska känna sig uppskattade för det otroligt viktiga, och dessutom till stor del ideella,
arbete de utför. Vi ser det även som något väldigt positivt att samla alla aktiva så att de får träffa
varandra då det dels bidrar till gemenskapskänslan inom sektionen men även skulle ge ett
perspektiv på sektionens betydelse och omfattning. Vi tror även att en avtackning utöver det
vanliga kommer att öka framtida engagemang inom sektionen, något vi anser vara mycket
positivt.

Åtaganden
Maskinteknologsektionens styrelse 2014/2015 åtar sig att genomföra eventet ”Tack till
Sektionsaktiva” den 16 maj 2015, och samtidigt se till att utöka budgetposten för kommande
styrelse samt skriva överlämning så att arrangemanget kan fortsätta att existera och utvecklas.

Ansvar
Maskinteknologsektionens styrelse 2014/2015

Kontakt
Huvudansvarig för eventet är Jennifer Davidsson (UBS Maskinteknologsektionens styrelse
2014/2015) och nås lättast via:
E-post: ubs@m-sektionen.se
Telefon: 072 – 200 45 99
Styrelsen nås via e-post: styrelsen@m-sektionen.se

Budget
Intäkter
Antal
Anmälningsavgift
112
Budgetpost ”Avtackning”
Sektionsfondansökan
Ansökan Studiesociala samfonden

À-pris
0

Totalt:
Utgifter
Sittning Centrum
Gåva
Övriga utgifter (10 %)

112

250

Totalt
0
8000
16000
10000
34000 SEK

Totalt:

28000
3400
2600
34000 SEK

Balans:

34000
34000
0 SEK

Balansräkning
Intäkter
Utgifter

