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riktlinjer

Riktlinjer för sektionens sparande

Syfte
Syftet med detta dokument är att underlätta och förtydliga hur tillgångar ska fördelas och hur budget ska
läggas. Dokumentet innehåller en beskrivning av fonderna som sektionen använder, hur ett års resultat
ska fördelas bland fonderna samt hur mycket sektionen ska gå med vinst varje år och från var majoriteten
av dessa pengar ska komma.
För att detta riktlinjedokument ska hållas relevant bör det revideras vart tredje till vart femte år.

Vinst
Vinsten som -sektionen gör varje år ska gynna medlemmarna under deras tid på sektionen. Detta genom
sektionens utskott och inköp som sektionen gör. Vi som sektion vill framförallt tjäna pengar på intäkter
från företag, försäljning i Hilbert café samt det kostnadstillägget som görs på alkoholen vi säljer.
För att kunna fördela summorna mellan fonderna som föreslås nedan ska vi sikta på att gå med en vinst
med ungefär 95 000 kronor. Detta medför då att sektionen ska få in lika mycket pengar som sektionen
spenderar.

Fonder
Nedan följer en beskrivning av de fonderna -sektionen har samt exempel på vad som är rätt och fel att
använda fonden till. Det finns även en målsumma för fonden och en rekommenderad årlig avsättning till
varje fond. Målsumman finns som en buffert för att vi som sektion ska kunna äska en bestående summa ur
fonderna utan att tömma dessa. Årlig avsättning finns för att veta hur mycket som bör tillföras fonderna
och som en riktlinje för hur ett verksamhetsår bör se ut. Förhoppningen är att ungefär samma summa
som tas ur en fond under ett verksamhetsår tillsätts till fonden vid boksultsdispositionen. Detta kommer
ju inte alltid vara fallet då man gjort ett stort utdrag, t.ex. köpt en bil, då denna kanske betalas tillbaka
på tre år.

Investeringsfonden
Fonden ska användas för att finansiera investeringar som sektionen vill göra. Pengar kan äskas av alla
medlemmar men måste godkännas på ett sektionsmöte. En investering är att spendera pengar på något
som tillför ett nytt värde till sektionen, det är inte att byta ut något som har gått sönder.
Rätt: Pengar äskas från fonden på ett sektionsmöte för att investera i en hoppborg till sektionen.
Fel: Styrelsen ger pengar från fonden för att byta ut en trasig pryl.
Målsumma: 100 000 kr
Årlig avsättning: Ungefär 35 000 kr
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Fonden för reparation och underhåll
Fonden har som ändamål att finansiera reparation och underhåll av sektionens lokaler och föremål, samt
ersätta utrustning och värdesaker som på grund av oförutsägbara omständigheter förstörs eller på annat
sätt blir otillgängliga som följd av ett olycksfall i sektionens verksamhet. Denna fond ska användas istället
för investeringsfonden vid inköp av nya föremål som ersättning av befintliga inventarier. Alla medlemmar
kan äska från denna fond och dessa kan godkännas på ett styrelsemöte. Utöver detta så används även
fonden för att finansiera inköp av bil till sektionen.
Rätt: En av sektionens kameror går sönder och styrelsen beslutar att ersätta denna med en av liknande
kvalitet.
Fel: Sektionen behöver ett flygplan och styrelsen beslutar att pengar till det ska tas från denna fond.
Målsumma: 125 000 kr
Årlig avsättning: Ungefär 35 000 kr

Jubileumsfonden
Fonden ska användas för att stödja sektionens jubileumsaktiviteter då det är jubileumsår. Pengarna i
fonden ska användas för att göra det billigare för varje medlem att gå på en fin tillställning. Pengar äskas
normalt av jubeldespoten och kan godkännas av styrelsen.
Rätt: Pengarna i fonden används för att hyra AF-borgen för att anordna en storslagen bal.
Fel: Tillställningen hålls i en sunkig lokal gratis för alla medlemmar.
Målsumma: 70 000 kr vid jubileumsår (1961 + 5n där n N).
Årlig avsättning: Ungefär 15 000 kr

Medaljfonden
Fonden har som ändamål att finanisera sektionens inköp av medaljer och utmärkelseattiraljer. Pengarna
i fonden äskas av medaljkommitén och kan godkännas av styrelsen.
Rätt: Pengar i fonden används för att köpa in medaljer som sektionens medlemmar kan ta del av.
Fel: Medaljkommitén använder pengarna för en resa till Bahamas.
Målsumma: 40 000 kr
Årlig avsättning: Ungefär 10 000 kr

