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Motion om budget till fanbärare

Bakgrund
Att bli nominerad och vald till fanbärare på den ärorika Sektionen för Medicinsk Teknik är en stor ära och ett hedersuppdrag. Att vara fanbärare
innebär att man är med och representerar vår sektion på flera olika storslagna arrangemang, så som diplomeringar, promoveringar, första dagen i
Stadshuset, Valborg och Nobel. När man blir vald till fanbärare förväntas
det att man ska ställa upp på alla dessa arrangemang, vilket kan bli ganska
kostsamt för den som är fanbärare.
I dagsläget står sektionen för hela deltagaravgiften till Valborg på 500 kr,
halva deltagaravgiften för Nobel (de åren vi får vara med) och även för lite
omkostnader för fanbäraren i form av lunch eller dricka på de berörda datumen. Kostnaden för att deltaga på Nobelfesten ligger på ungefär 2700 kr
och subventioneras just nu till hälften av sektionen. Återstående 1300 kr är
fortfarande mycket pengar för fanbäraren att stå för själv.
Med bakgrund till detta så skulle jag vilja föreslå att utöka budgeten för
fanbärarposten så att denna täcker in hela kostnaden för Nobelfesten så att
fanbärarens ekonomiska ställning inte ska vara avgörande om hedersuppdraget skall kunna utföras eller inte. I praktiken skulle detta innebära en utgift
för sektionen på ca 2700 kr i snitt vartannat år då vi inte får representera på
Nobelfesten varje år. Jag föreslår även att biljettkostnaden för n0llegasquen,
Vårbalen och andra tillfällen då fanan används bör subventioneras med halva
biljettkostnaden (samma som för CNS).

1

Motion

Medicinsk Teknik

2017-03-21

Yrkande
att1

I reglementet lägga till punkten 9.4 Subventionering, med underpunkten:
• Sektionen subventionerar hela fanbärarens deltagaravgift för
Valborgsfirandet på Valborg och Nobelfestligheterna.

att2

I reglementet, under punkt 9.4 Subventionering, lägga till punkten:
• Sektionen subventionerar halva fanbärarens biljettavgift på
Vårbalen, n0llegasquen och även andra tillfällen då fanbäraren representerar.

Nina Jansson Bertheussen
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