
Ledningsmöte 2022-11-12
Föreningar för föreningsaktivas (802529-7493)
 
1. Mötets öppnande

Gunnar Wickbom förklarar mötet öppnat 17:20
 
2. Formalia

(a) Gunnar Wickbom väljs till mötesordförande.
(b) Hugo Hörnquist väljs till mötesekreterare.
(c) Dagordningen fastställs som framlagd, med tillägg av Navitas medlemsansökan.
(d) Endast Gunnar och Hugo är närvarande.

3. Rapporter och meddelanden
Det har bildats en projektgrupp för Föreningsaktivas 2022-HT.

4. Per capsulam
Ledningen har sedan förra mötet godkänt tre medlemskapsansökningar:

-- 802518-6977 - Orbis primus (2022-09-09)
-- 802495-7469 - Ingengörer utan gränser vid LiU (2022-09-09)
-- 802512-7435 - Dance Machine (2022-09-30)

 
5. Medlemsskapsansökningar

Följande föreningar beviljas medlemskap:
-- 802456-6245 - Navitas studentförening

Föreningar för föreningsaktivas har därmed sju (7) medlemmar.

6. Gästpolicy Föreningsaktivas 2022-HT
Föreningsaktivas Gästpolicy 2022-HT fastställs som framlagd.

7. Budget Föreningsaktivas 2022-HT
Budget för Föreningsaktivas 2022-HT fastställs som framlagd.

8. Mötets avslutande
Mötesordförande förklarar mötet avslutat 17:30

 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________
Hugo Hörnquist Gunnar Wickbom











Gästpolicy Föreningsaktivas 2021-HT

Föreningar för föreningsaktivas, 2022-11-12

1 GDPR

Föreningar för föreningsaktivas tillhandah̊aller sittningen Föreningsaktivas mot
betalning. För att kunna genomföra sittningen m̊aste vi registrera de person-
uppgifter som efterfr̊agas i anmälningsformuläret, och dela vissa av dem med
v̊ar leverantör K̊arhuset Kollektivet, en del av K̊arservice Östergötland. De
sparas av oss senast till slutet av 2023. Den rättsliga grunden är avtal med den
registrerade.

2 Bindande anmälan

Anmälan är bindande.
Om antalet gäster överstiger antalet platser kommer de som inte f̊ar plats

f̊a hela priset omg̊aende betalat. Föreningar för föreningsaktivas avgör i vilken
ordning gäster kommer prioriteras.

Om sittningen inte kan h̊allas p̊a grund av bristande anmälningstryck eller
andra bokningstekniska skäl kommer den att ställas in, och samtliga biljetter
omg̊aende betalas tillbaka.

Om sittningen m̊aste ställas in p̊a grund av andra oväntade omständigheter
kommer den del av biljettpriset som kvarst̊ar efter eventuella avbokningsavgifter,
och utgifter som sker i förväg (ex. dekorationer, tryck) att betalas tillbaka.

Om man blir sjuk innan sittningen kan vi eventuellt erbjuda återbetalning
beroende p̊a projektets ekonomi vid det tillfället. Kontaka ledningen p̊a mail
ordforande@for3.lysator.liu.se eller telefon (+ 46 73 757 34 63, ordförande
2022) för att reda ut saken.
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Budget Föreningsaktivas 2020-HT

Beskrivning:
Sittning för samtliga aktiva i Linköpings icke utbildningsankytna studentföreningar.

Nyckeltal: Konstant Andel Antal Kommentar
Gäster x 100 Minimiantal, värsta scenario. Ökar detta antal ökar resultatet.
Alkoholhaltiga gäster 0.8 80 Godtyckligt, påverkar inte slutresultat.
Alkoholfria gäster 0.2 20 Godtyckligt, påverkar inte slutresultat.

Huvudbudget:
Här anges relevant info till huvudbudgeten, t ex vilka bilagor/delbudgetar som finns

Inkomster Styckpris Antal Totalt Kommentar
Biljettpris (alkohol) 450 80 36000
Biljettpris (alkoholfritt) 410 20 8200

Summa 44,200.00 kr

Utgifter Styckpris Antal Totalt Kommentar
Bokning KK B-salen 0 1 0 Ingår lokal, dukning, personal, städ.
Sittningskuvert (alkohol) 399.00 80 31920 Ingår fördrink, trerätters
Sittningskuvert (alkoholfritt) 359.00 20 7180 Som ovan, minus alkohol
Fördrink 30.00 100 3000
Bordsplaceringskort 2.00 100 200 Köpes av Printakademin vid Bokab. Avrundat uppåt.
Sånghäfte 6.00 50 300 Köpes förmodligen av Printakademin. Prismässigt ren gissning.

Samtliga föreningsframträdanden 500 1 500

Summa 43100 kr
Resultat 1,100.00 kr
Marginal 2.49 %
Mätt i #biljetter 2


