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Policy

Policy för funktionärsförmåner

Förmåner för samtliga funktionärer
Samtliga funktionärer, undantaget mästare i sexmästeriet,1 går gratis på skiftesgasquen under sin mandatperiod. Funktionärer med en mandatperiod på ett år går även gratis på första skiftesgasquen efter
genomförd mandatperiod.
Sektionens funktionärer är under sin mandatperiod berättigade att delta i den funktionärsaktivitet som
anordnas varje termin av reisemeister. Alla som arbetar på denna funktionärsaktivitet och som hade varit
berättigade att gå på aktiviteten har rätt att gå på den första motsvarande funktionärsaktiviteten efter
deras nuvarande mandatperiod om ingen annan likvärdig aktivitet anordnas innan dess.
Som funktionär är man berättigad att delta i funktionärstack som anordnas av sin utskottsordförande.
Till detta får utskottet upp till 300 kr per funktionär i utskottet till dess tackbudget.
Funktionärer är berättigade till fika från Hilbert Café, till ett värde motsvarande en kaffe och en kaka,
vid möten om sektionsarbete. Under en vecka är funktionärer berättigade till ett fika för varje post med
möte under den veckan. Utskottsordföranden har möjlighet att, i samråd med cafémästare, anpassa hur
utskottets mötesfika tar form.
Funktionärer med en mandatperiod kortare än ett år går bara gratis på första skiftesgasquen efter genomförd mandatperiod.
I ingen av de listade förmånerna får alkohol vara det främsta syftet.

Styrelsespecifika förmåner
Samtliga ledamöter i styrelsen åker gratis på två gemensamma skiften för styrelsen och nämnden under
sin mandatperiod. Dessutom åker de gratis på första kommande skifte efter genomförd mandatperiod.
Samtliga styrelseledamöter går gratis på tre nollningssittningar anordnade av
under sin mandatperiod.

-sektionens sexmästeri

Nämndspecifika förmåner
Samtliga nämndledamöter åker gratis på två gemensamma skiften för styrelsen och nämnden under sin
mandatperiod. Dessutom åker de gratis på första kommande skifte efter genomförd mandatperiod. För
näringslivsansvarig, vice näringslivsansvarig, cafémästare och vice cafémästare menas här med mandatperiod den totala mandatperioden över båda posterna.
Samtliga nämndledamöter går gratis på tre nollningssittningar anordnade av
under sin mandatperiod.
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Sexmästerispecifika förmåner
Samtliga mästare i sexmästeriet, det vill säga sexmästare, vice sexmästare, hovmästare, köksmästare samt
pubmästare, går gratis på 3 sittningar anordnade av sexmästeriet året efter genomförd mandatperiod,
undantaget ordensmiddagen.
Samtliga mästare i sexmästeriet går gratis på de två efterföljande skiftesgasquearna efter genomförd
mandatperiod.
Samtliga mästare i sexmästeriet, det vill säga sexmästare, vice sexmästare, hovmästare, köksmästare
samt pubmästare, är anmodade till samtliga sittningar anordnade av sexmästeriet året efter genomförd
mandatperiod, undantaget ordensmiddagen.

Volontärers förmåner
På -sektionen väljs varje år ett antal volontärer som ej är funktionärer på sektionen. Med volontär
menas person som under en begränsad tid arbetar med ett event, uppdrag eller dylikt för sektionen.
Volontärsförmåner och kostnader relaterade till dessa regleras istället av Riktlinjer för volontärer.

Tack
Om flera personer delar på samma post som annars har ett givet rekommenderat antal så ska motsvarande
tack och arbetskostnader delas upp jämlikt mellan personerna.

Funktionärsposter som får 1 nollningssittning
Följande funktionärer får gå gratis på en nollningssittning anordnat av -sektionens sexmästeri:
• reisemeister
• bilförman
• idrottsförman
• sektionshärold
• revisor
• valberedningsledamot
• sångarstridsförman
• von Tänen-redaktör
• inspektor
• utbytesrepresentant sittande på hösten
• spindelförman
• vice likabehandlingsordförande
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Funktionärsposter som får 3 nollningssittningar
Följande funktionärer får gå gratis på tre nollningssittningar anordnat av -sektionens sexmästeri:
• ledamot i styrelsen
• ledamot i nämnden
• nollningskassör
• Studierådsordförande för /π/n

Övriga tack
• ordförande: Makt och respekt
• Samtliga mästare: se sexmästerispecifika förmåner
• överfös, cofös: Gratis sittningar under nollningen
• nyckelpiga: fyra luncher per dag de är nyckelpiga
• cafémästare, vice cafémästare: 5 luncher i veckan då caféet har öppet
• DJ[ ]: Gratis sittning då de spelar på eftersläppet
• valberedning, nomineringsgrupper: mat under intervjuer om passen varar en längre tid. Kassör
bestämmer rimlig nivå för tid och kostnad.
• sektionshärold, persevant: 200 kr i subvention för Medaljkommiténs ämbetstecken.
• jubeldespot, jubileumskommittén: Gratis deltagande i jubileumsbalen

Arbetskostnader
Arbetskostnader är funktionärsförmåner som inte ses som tack för utfört arbete utan snarare som en
nödvändighet för att funktionären ska kunna utföra sitt arbete. För varje arbetskostnad finns det en
associerad arbetsuppgift.
Följande funktionärer har en direkt associerad arbetskostnad:
• jobbare på evenemang: Gratis mat då de jobbar. Utskottsordföranden bestämmer vad som är en
rimlig nivå
• jobbare i caféet: Gratis mat då de jobbar. Cafémästare bestämmer vad som är en rimlig nivå
• fotograf: Gratis inträde till evenemanget de fotograferar, undantaget ordensmiddagen
• sångförman: Gratis sittning då de jobbar
• sektionshärold, persevant: 100 kr subvention per person av ordensmiddagen. De hjälper till att
anordna och agera sångförman under sittningen
• revisor: Mat och fika när de utför revision
• kassör, nollningskassör, vice sexmästare: mat och fika när de jobbar med bokföring eller bokslut
• nyckelpiga: Gratis frukost och lunch den dag de jobbar
• sektionsmötesordförande, sektionsmötessekreterare, sektionsmötesjusterare och valberedning: Gratis dryck och fika under sektionsmötet, valberedningen enbart under valmötet.
• deltagare på styrelsemöte: Gratis fika om de har en aktiv roll på styrelsemötet.
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• studierådsordförande /π/n: Mat och fika då de jobbar med granskning av CEQ-enkäter.
• spindelförman, su-perman eller spindelman: crash-course (mat vid fix av servercrash) upp till 4
gånger per år.
• upp till 10 funktionärer i studierådet: Mat och fika då de jobbar med granskning av CEQ-enkäter.

Arbetskläder
Följande poster får arbetskläder subventionerade med upp till 400 kr. Sektionen subventionerar maximalt
ett plagg per funktionärspost.
• studierådsordförande / π / n
• idrottsförman
• projektgruppsledamot FARAD
• ledamot i FNU
• jubeldespot
• medlem i jubileumskommittén
• spindelförman
• valberedningsledamot
Följande poster har möjlighet att, i stället för subventionen, få en egeninköpt kavaj/frack broderad med
sektionsmärket, namn, och post. Övriga brodyrer, vars kostnad överstiger 400kr, ska subventioneras lika
mycket som hade gjorts för sektionsmärket, namn, och post.
• ledamot i styrelsen
• ledamot i nämnden
• reisemeister
• vice sexmästare
• pubmästare
• köksmästare
• hofmästare
Styrelsen beslutar om subventionering av fösets kläder när nollningens budget bestäms.

Reglering av överlappande tack
Poster vars mandatperiod överlappar en termin och inte har möjlighet att ta del av sitt tack, t.ex.
jobbare i sexmästeriet och post i ledningen där funktionären missar ledningstacket på grund av arbetet i
sexmästeriet, får skjuta upp sitt tack en (1) termin efter avslutad mandatperiod.
Mästare som året efter avslutad mästarpost går på en ny post med nollningssittningstack får skjuta upp
tacket, i form av nollningssittningar, två (2) terminer efter mandatperioden.
Funktionärer som går på två parallella poster, som överlappar hela mandatperioden, med överlappande
tack, har endast rätt till ett (1) tack, och får inte två år av nollningssittningar som tack.
Funktionärer som missar sitt tack av andra anledningar som utbyte, sjukdom eller andra förhinder, har
inte rätt att skjuta upp sitt tack.
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Fyllnadsvaldas tack
Styrelsen beslutar utifrån mängden av kvarvarande arbete under mandatperioden samt tidpunkt av fyllnadsval hur fyllnadsvalda funktionärer ska tackas.

