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Regler för äskningar
Dokumentet regler för äskningars syfte är att underlätta för underföreningar, utskott,
kommittéer och sektioner som vill äska medel till sin verksamhet eller särskilda
arrangemang. Dokumentet ska också underlätta för sektionsstyrelser och kårstyrelse att
fatta beslut.

Riktlinjer för äskningar
>

Äskning om medel kan lämnas in av sektioner, underföreningar, kommittéer, råd
och utskott vid Göta studentkår. En förutsättning för att få en äskning beviljad är att
man följer Götas stadgar, värdegrund, policys (läs särskilt Alkohol och drogpolicy
samt Ekopolicy) och andra styrdokument. Grupper med anknytning till en sektion
eller del av en sektion, snarare än hela Göta studentkår, ska i första hand ansöka
om medel hos den berörda sektionsstyrelsen. Om sektionen inte har möjlighet att
bevilja äskan utan att övrig sektionsverksamhet påverkas negativt, kan
sektionsstyrelsen lämna äskan till kårstyrelsen för beslut.

>

En äskan som berör ett arrangemang som vänder sig till alla eller stora delar av
Götas studentkårs medlemmar ställs till kårstyrelsen.

För att få sin äskning godkänd måste äskningsformuläret på hemsidan vara korrekt ifylld
och skickad till Göta studentkår i tid.
För att äskan med säkerhet ska behandlas ska den inkomma minst tre veckor innan
projektets genomförande. Om äskan avser större belopp (mer än 2000 kr) kan äskan
behöva lämnas in tidigare än så, för att få veta exakt tidsspann ta kontakt med sektion
eller kårstyrelse för att få klara besked.
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Projekt som finansieras med medel från Göta studentkår ska senast två månader efter
projektets avslutande (alternativt senast 30 juni för projekt som genomförs i maj eller juni)
redovisas genom att kvitton på alla köp och utgifter lämnas in till Göta studentkårs
expedition. Annars förverkas möjligheten av få den ekonomiska ersättningen. Kvitton för en
äskan kan endast lämnas in vid ett tillfälle.
Äskade medel bör inte användas till att arvodera någon, i undantagsfall kan detta göras
men endast via beslut av Kårstyrelsen, både om äskan samt om arvodering.
Arrangemang eller liknande som redan har genomförts är ej giltig grund för att äska medel
hos Göta studentkår. Äskningar kan endast i undantagsfall beviljas bidrag i efterhand.

Beslut om äskan
Vid beslut om äskning kommer Göta studentkårs organ prioritera äskningar
(utan inbördes ordning) som:
>

flera grupper står bakom

>

avser en aktivitet eller ett ändamål som är öppet för många studenter

>

då äskan riktar sig mot begränsad grupp, att en stor andel av dessa är medlemmar
i Göta studentkår

>

avser aktivitet med tydlig differentiering mellan medlemmar och ickemedlemmar i
Göta studentkår

>

kommer från en grupp som inte beviljats bidrag tidigare

>

gäller utbildningsbevakande verksamhet, utbildningar och så vidare, framför
äskningar gällande exempelvis festverksamhet.

För frågor om äskningar kontakta Göta studentkårs presidium, centralt eller på sektion.
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