
Forslag til endring av retningslinjer V22

Hei FU!
Defi har diskutert flere punkter vedrørende retningslinjene til FU, og ønsker å fremme noen
endringsforslag. Under følger tre punkter vi ønsker å ha en samtale rundt på første møte i januar, og er
selvfølgelig åpne for endringer :-)

Øke frie midler satsen
Det ble tatt opp på et tidligere møte at posten for frie midler burde økes for å i større grad kunne dekke
uforutsette utgifter. Vi ser at det i Retningslinjene for søking av frie midler er et punkt som spesifiserer at
frie midler ikke skal brukes til dette. En egen sats med navn “likvide midler” skal dekke disse utgiftene. Vi
savner mer informasjon om dette. Vi foreslår likevel å øke “frie midler”-satsen til 2000kr for å følge
prisøkning i samfunnet og sikre mer økonomisk sikkerhet og fleksibilitet innenfor foreningene.

Endre på styremiddag retningslinjer og satser
Det er tatt opp på et tidligere møte at satsen for styremiddag ikke gagner alle foreninger, da antall
styremedlemmer varierer - og vi foreslår derfor at satsen kan være avhengig av antall medlemmer fremfor
aktivitet slik det er nå. Gjør dette at foreninger vil øke antall styremedlemmer, og er dette eventuelt et
problem?
Vi vil legge frem et forslag om 450kr per person til styremiddag, med antagelse om at ca. 250kr er til mat
og ca. 200kr til drikke. Det må legges frem opplysninger om hvilke medlemmer som er i styret og deres
roller i søknaden, for å hindre misbruk.

Fjerne punkt 10.5.1 og 10.5.2 (Punkt 10.5.3 får notasjonen 10.5.2)

Legge til nytt punkt 10.5.1:
“Styremiddag støttes med inntil 450kr per styremedlem per semester, opplysninger om hvem som sitter i
styret og deres roller må komme frem i søknaden”

Egne satser for internarrangement-midler
Vi vil ta opp tråden på en sak vi tok opp på fjerde møte H21, om midler til internarrangementer. Vi vil
gjerne ha retningslinjer som sikrer midler for internarrangementer. Dette vil tillate foreninger som ikke har
sponsor å engasjere de interne og skape mer samhold innenfor foreningen. Vi mener dette vil styrke
foreningslivet. Vi ser at støtte per person kan misbrukes, og foreslår derfor at penger søkes per
arrangement, med en makssats på 3000kr(absolutt oppe for diskusjon! Andre forslag?) per forening, per
semester. Bør disse midlene bare være tilgjengelig for foreninger med stemmerett? Eventuelt hvilke
begrensninger bør vi sette, avhengig av aktivitetsnivå/antall interne?

Med vennlig hilsen,

Styret i Defi


