Sektionspotten
Vad är sektionspotten?
Sektionspotten är en summa pengar, i år satt till 10.000 kr, som är till för dig som vill ställa till
med någonting roligt som inte normalt sett ryms under sektionens verksamhet. Det kan handla
om att bjuda på tårta på Focus, anordna spelkväll med tilltugg, bjuda in gästföreläsare eller vad
för briljanta idéer du nu råkar gå och bära på. Det kan också handla om att köpa in något roligt
till Focus som många kan ha nytta och glädje av.

Gött, men hur gör jag för att få pengar till mitt arr?
För att äska pengar från sektionspotten skriver du ihop ett meddelande till Styret där du förklarar
vad du vill göra, vilka ni är som är vill arrangera detta (gärna en huvudansvarig), när ni vill göra
det (bara på ett ungefär, när som helst är också ett svar), hur många ni tror skulle vara
intresserade av att delta, hur mycket pengar ni skulle vilja ha för att genomföra det samt en
överslagsräkning av kostnader för att motivera denna summa. Kom på ett catchy namn till
projektet och sätt som rubrik, så blir det lättare för oss att hålla reda på alla ansökningar. Skicka
in till styret@ftek.chalmers.se.

Vad händer sen?
När Styret har behandlat din ansökan, vanligtvis inom en vecka, får du besked om hur mycket
pengar du får (om din ansökan går igenom) samt eventuella övriga krav Styret ställer för att ni
ska få genomföra ert projekt. Ni kommer att bli tilldelade en kontaktperson i Styret som är den ni
vänder er till om ni undrar över något osv. Uppdatera regelbundet denna person med hur det går
med arbetet. Om ni bestämmer er för att lägga ner projektet måste ni tala om det för er
kontaktperson. Lägg ut alla pengar för arrangemanget i förväg och ge sedan alla kvitton, väl
märkta med namn, kontonummer (helst ett och samma) och projektnamn till er kontaktperson
eller sektionskassören. Mellan en och trettio dagar senare (fortare om ni tjatar) kan ni räkna med
att pengarna dimper ner på angivet konto.

Det finstilta
För den som är byråkratiskt lagd eller tycker att denna text inte svarar på alla dina frågor finns
det ett något längre och torrare dokument, 'Riktlinjer för äskning från Sektionspott', som ligger
under viktiga beslut på Styrets hemsida, ftek.chalmers.se/f-styret. Du är också välkommen att
ställa dina frågor till någon i Styret personligen.

