Sektionsmöte 3

Sammanträdesdatum: 180222

Föreningen Pi går under eget organisationsnummer.
Bakgrund:
Föreningen Pi är en av skolans äldsta föreningar och har alltid legat under
Maskinteknologsektionen. De senaste tio åren har föreningen haft samarbete med
Kårhusrestaurangen i den aspekten att Kårhusrestaurangen står för godkända lokaler, inköp av
råvaror och ett kassasystem. Det är således Kårhusrestaurangen som erhåller intäkterna, av
vilka Pi får en viss subvention per såld enhet (8 kr per såld tallrik ärtsoppa). Pi har länge skött
sin egen ekonomi men genom de förändringar som skett inom Maskinteknologsektionen är
det nu kassör för Maskinteknologsektionen som sköter det. I och med att Pi är en förening
som kräver godkända och väluppdaterade arbetskläder (hygienaspekt) och mycket upplärning
och allt vad som hör till det, så ser föreningen att den ekonomistyrning som är idag inte
fungerar. Eftersom medlemskapet inte riktigt har ett slutdatum så är team-buildings och
samarbetsfrämjande aktiviteter (som kräver mycket tid och pengar) desto viktigare för att
främja gemenskap mellan gamla och nya medlemmar. I och med de nya restriktioner som
Maskinteknologsektionen tillämpat kring Pi’s disponering av sina egna tillgångar kan Pi inte
längre bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt.
Eftersom pi alltid legat under Maskinteknologsektionen är det något som föreningen vill
bevara och värnar om ett fortsatt samarbete.
Syfte:
I och med de nya restriktioner som Maskinteknologsektionen tillämpat kring Pi’s disponering
av sina egna tillgångar kan Pi inte längre bedriva sin verksamhet på ett tillfredställande sätt.
Därför vill Pi hantera sina tillgångar på egen hand och starta eget organisationsnummer.

Föreningen Pi föreslår sektionsmötet:
Att föreningen Pi utträder ur Maskinteknologsektionens organisation och startar upp ett eget
organisationsnummer.
Att föreningen Pi fortsatt agerar subgrupp till Maskinteknologsektionen och att parternas
samarbete upprätthålls.
Att föreningen Pi ges tillgång till 50 % av det kapital som finns under Pi’s resultatenhet på
Maskinteknologsektionens konto, för att göra det möjligt att starta upp och fortsätta driva
organisationen.

