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Sena handlingar till Styrelsemöte S05/20
Äskning av pengar för subvention av vårbal
Med anledning av den fantastiska vårbal som anordnades förra året sökte vi i “Balkommittén”
till projektfunktionärer med det huvudsakliga uppdraget att hålla liv i denna trevliga tillställning.
En sektionsbal anser vi vara ett representativt evenemang som är menat att gynna en stor del
av vår sektion. Med grund i detta anser vi att denna vårbal som vi planerar att arrangera den 4
april ger E-sektionen ett gott rykte utåt och ett ypperligt tillfälle för oss att representeras. Vi har
även ambitionen och strävan att balen ska vara öppen och kännas välkomnande för alla sektioners
medlemmar och därmed nå ut till våra studenter i alla årskurser.
I vårt arbete hittills så har vi kommit fram till en utarbetad plan för hur vi föreställer oss balen och
den omringande helgen. Vi har sökt sponsorer inom näringslivet men har tyvärr inte fått positiv
respons på denna. Vi har bokat lokal för baldagen och kommer, som förra året, att sköta denna
utanför lokalerna inom TLTH’s gränser. Även catering kommer nyttjas för att alla sektionsmedlemmar ska ha möjligheten att delta på eventet. Hela balhelgen kommer att arrangeras helt enligt
alla befinnande regelverk och inget ansvar gällande alkohol kommer att belasta oss i balkommittén
eller sektionen. Med anledning av att vi caterar mat och hyr lokal utanför TLTH’s område stiger
priserna. Då sektionen ständigt har en strävan att arrangera event med studentvänliga priser önskar vi att äska pengar för evenemanget. Vi har en målbild att personpriset för våra medlemmar
ska landa på 800 kr för balen och brunchen är prissatt till 50 kr ej inkluderat i balpriset (samma
pris som förra året). För lokalen har vi 90 000 kr i fasta kostnader och vi önskar äska 20 000
kr (samma som slutäskningen förra året) för att täcka en del av denna kostnad. I detta är även
underhållning medräknad på 5 000 kr. Går denna äskning igenom beräknar vi nå vår bestämda
prisbild (800 kr/medlem) räknat med att max 154 personer deltar på balen.
Vi hoppas att detta evenemang kommer hållas vid liv i framtiden och att det, från och med
vårterminsmötet, väljs in funktionärer för att ordna en bal under sitt verksamhetsår. I och med
detta är vår tanke att dessa funktionärer tilldelas en budgetpost. Det är denna budget som vi avser
motsvara äskningen på 20 000 kr.
Med anledning som ovan yrkar Balkommittén på
att en budget på 20.000 kr avsätts till projektet.
att kostnaden belastar dispositionsfonden, samt
att att detta läggs på beslutsuppföljningen till §15/20 med undertecknade som ansvariga.
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