Budget 2013/2014
Kategori

Budgeterad intäkt

Budgeterad utgift

Bidrag THS
Bidrag STH
Näringslivsgruppen1
Övriga intäkter

15000
0
60000
4881

Mottagning2

30000

Resultat
15000
0
60000
4881
-33000

-3000

-15881
-10000

-15881
-10000

Sektionsmöten
Lokalkostnader3

-5000
-1000

-5000
-1000

Idrottsnämnden
Studienämnden

-2000
-2000

-2000
-2000

Administrativa kostnader
Utbildning4

-3000
-5000

-3000
-5000

Representation5
Internrepresentation CNS
Internrepresentation PNS

-15000
-7000
-3000

-15000
-7000
-3000

-8000

-8000

-109881

0

Medlemsmotivation
Motivation för sektionsaktiva

Övriga kostnader
Summa

109881

1. I NLGs budget ingår 1500 kr i representation och 1000 kr i internrepresentation
2. 3000 kr öronmärkt för subventionering av Nollegasque för nollan
3. Kostnader för sektionslokalen Tolvan
4. FEST och STAD
5. 1000 kr öronmärkt till representation på Nollegasquer, 800 kr öronmärkt till subvention av
fanbärares biljett till Nobelfesten

Beskrivning av budgetposter
Bidrag THS
En del av det varje student betalar till THS i medlemsavgift går till sektionerna
Näringslivsgruppen
Denna post är den vinst näringlivsgruppen gör, vilken går till sektionen, de har en egen budget
därför är inte deras utgifter med här
Mottagningen
Mottagningen finansieras av skolan, vi får in dessa pengar och sätter sedan in dem till
mottagningens konto då de har en egen ekonomi
Övriga intäkter
Oförutsedda intäkter
Medlemsmotivation
Dessa pengar ska gå till aktiviteter för våra medlemmar t.ex. till tårta på MiTs födelsedag eller
event som CV-workshopen som ägde rum i våras
Motivation för sektionsaktiva
Hela denna post är till för FUNQ, en fest för funktionärer och styrelsemedlemmar, MiT och Elektro
har denna fest tillsammans, de anordnar en på hösten och vi anordnar en på våren
Sektionsmöten
Denna post är till för mat och annat trevligt på sektionsmöten
Idrottsnämnden
Dessa pengar ska gå till aktiviteter som idrottsnämnden har
Studienämnden
Detta är pengar som går till t.ex. fika när Studienämnden har möten
Administrativa kostnader
Sektionen har kostnader för t.ex. hemsidan, frimärken, kuvert och dylikt
Utbildning
En post reserverade för FEST- och STAD- utbildningar, dessa måste man gå för att få jobba i baren
i tolvan och arrangera fester
Representation
Pengar som går till att representera sektionen, i år har vi öronmärkt pengar för att representera på
andra sektioners nollegasquer och för att subventionera fanborgens biljett till Nobelfesten.
Intern representation
Dessa pengar går till CNS och PNS, t.ex. till mat och fika på möten, kick-off och liknande
Övriga kostnader
Reserverat för oförutsedda kostnader

