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Bakgrund
Fysikteknologsektionen har två fonder avsedda för att spara pengar för specificerade ändamål.
F-fonden kan bland annat användas till renovering och köp av inventarier till våra lokaler, reparation och inköp av bil, täcka budgetöverdrag samt oförutsedda utgifter. Uttag ur F-fonden beslutas av
sektionsmötet.
Focusfonden kan användas till renovering och köp av inventarier till Focus. Uttag ur Focusfonden
beslutas av Styret.
På F-fonden finns just nu väldigt mycket pengar, ca 150 000 kr, medan det på Focusfonden bara
finns ca 6000 kr. För att sektionens löpande verksamhet ska fungera så smidigt som möjligt är det bra
om det finns en balans mellan mängden pengar på fonderna varför vi vill flytta en summa pengar från
F-fonden till Focusfonden.
Då Focusgruppen närmar sig början på sitt praktiska arbete med att renovera Focus kommer de snart
att behöva pengar för detta ändamål. För riktigt stora inköp är det på sin plats att fråga sektionsmötet
men för många mindre inköp är det praktiskt med en snabbare väg att gå. För att ändå säkerställa att
pengarna används till rätt ändamål är det bra att placera dem i Focusfonden då detta kräver Styretbeslut
för varje uttag.
Focusgruppen avser också införskaffa nya hyllor till skyddsrummet. Detta för att möjliggöra mer
effektiv förvaring av kommittéernas inventarier, något som är viktigt för att vi ska få behålla skyddsrummet, vilket i sin tur är en förutsättning för många arrangemang. Eftersom Focusfonden inte är avsedd
för renovering av andra lokaler än Focus yrkar vi också på att Sektionsmötet godkänner att en viss del
av den summa som flyttas från F-Fonden används till detta ändamål.

Yrkande
Att förflytta 40 000 kr från F-fonden till Focusfonden varav upp till 8000 kr får användas till köp av
inventarier för skyddsrummet.
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