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Isvaran

1

Bakgrund

En av de årligaste traditionerna på vår sektion är Åre-resan. En resa som
har satt spår i allas våra liv. En resa med snö, party och bussresor. En resa
som innebär ett ansvar för varanerna, och en hel del pengar i omsättning.
Hittills har vi i sektionen för medicinsk teknik bistått med en Isvaran, en
Isvaran som lyst med sin frånvaro i våra heligaste papper, reglementet. Detta bör det bli en ändring på. Tillsammans med att Isvaranen träder in i
reglementet så tänker vi i styrelsen att det även är dags för att centralisera
överblicken av ekonomin för Åreresan genom att öppna ett konto i sektionens
namn som Isvaranen kommer ha ansvar över. Hittills har det ekonomiska ansvaret, och därmed stora summor pengar, legat på en privatperson. Det har
gjort att sektionen inte riktigt vetat hur pengarna har hanterats. Vidare har
det varit jobbigt att som privatperson ha ansvar över intäkter på nästan 300
000 kr på sitt privatkonto.
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Syfte

Att lägga till Isvaranen i reglementet och därmed styra arbetsuppgifter och
ansvar, samt att se till att Åreresan bokförs och ligger centralt på sektionen
och inte på en privatperson, utan insyn från andra.
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Yrkande

att i reglementet lägga till punkten 8 Isvaran med följande underrubriker
och text:
”8.1 Syfte
Isvaranen ska planera och genomföra en skidresa per år, samt ha ansvar för
att ekonomin för denna sköts.
8.2 Sammansättning
Posten består av max två personer.
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8.3 Ansvar
Isvaranen ansvarar för:
• att planera och genomföra en skidresa för sektionens medlemmar, tillsammans med Konglig Elektrosektionens Snövaran (om detta önskas)
• att ha överblick och ansvar för skidresans ekonomi
• att ha kommunikation med sektionens kassör så att utbetalningar sker
som de ska.”
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