Kårhuset Lund, 2016-09-19
Fullmäktige

Denna policy fastställer och beskriver syftet med Teknologkårens fonder.

Syftet med denna policy är att vara ett stöd till Teknologkårens organisation i frågan om
Teknologkårens fonder.

Policyn omfattar Teknologkårens centrala organisation.

Utkast färdigställt av: Styrdokumentsgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM4/2016
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


FM7/2016 (Jacob Adamowicz)

Teknologåren fonderar medel vid bokslutsdispositionen, öronmärkta för att användas till
vissa specifika saker. Nedan följer en lista på Teknologkårens fonder och vilket organ som
disponerar respektive fond. Vid inköp som inte passar in på någon av fonderna ska inköpet
belasta verksamhetsårets resultat.

Syftet med Kårhusets driftsfond är att Teknologkårens medlemmar inte ska behöva bekosta
drift eller underhåll av Lundateknologernas Kårhus, annat än vid direkt nyttjande av
lokalerna.
Kårhusets driftsfond består av de medel som den 4 maj 1993 av Fullmäktige avsattes till drift
och underhåll av Kårhuset; ytterligare medel tillskjutna av Fullmäktige eller annan genom
frivilliga bidrag; samt erhållen, ej i anspråkstagen, avkastning på ovannämnda medel.
Fonden ska täcka de driftskostnader som uppstår på grund av ägandet av lokalerna i
Kårhuset. Fonden avkastning ska alltså täcka de el- och vattenkostnader som uppstår på
grund av uthyrning eller egen användning av Teknologkårens lokaler i Kårhuset. I första
hand ska Kårhusets underhållsfond användas till att täcka kostnader som uppstår på grund
av slitage vid användning. Om inte det är möjligt får Kårhusets driftsfond användas i andra
hand.
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Kårhusets driftsfond måste innehålla minst 3,5 miljoner kr, enligt villkoren för de gåvor som
ligger till grund för fonden.
Kårhusets driftsfond skiljer sig från Teknologkårens övriga fonder eftersom fondens syfte är
att skapa avkastning som ska användas för att täcka löpande kostnader i verksamheten.
Fonden innehåller även medel som är donerade i samband med Kårhusets
donationskampanj.

Fondens medel ska användas vid ett eventuellt bygge av ett nytt Kårhus eller vid utbyggnader
av det nuvarande Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att hålla Kårhuset i gott skick och uppehålla den standard
på inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera
Kårhuset eller ersätta inventarier som gått sönder.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten i Kårhuset och vid inköp av nya
inventarier till Kårhuset som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten i Kårhuset.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att hålla Lophtet i gott skick och uppehålla den standard på
inventarier som redan finns. De öronmärkta pengarna ska användas för att reparera Lophtet
eller ersätta inventarier som gått sönder. Exempel på detta skulle kunna vara en sanering,
ersätta baren utan att förändra lokalplanen eller att ersätta ej fungerade utrustning i köket.
Fonden disponeras av Kårtyrelsen.

Fondens medel ska användas för att utveckla verksamheten på Lophtet och vid inköp av nya
inventarier till Lophtet som Teknologkåren tidigare inte ägt. De öronmärkta pengarna ska
användas till att förändra eller utveckla verksamheten på Lophtet. Exempel på detta skulle
kunna vara en större ombyggnation eller inköp av större ljudanläggning.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas vid en eventuell rivning av Lophtet. Om Akademiska Hus
någon gång bestämmer sig för att använda sig av marken som Lophtet står på är
Teknologkåren skyldig att återställa marken till brukligt skick.
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Summan för en rivning har verksamhetsåret 01/02 satts till 100 000 kr + moms.
Fonden disponeras av Fullmäktige.

Fondens medel ska användas för att behålla en god relation med Kårhusets donatorer samt
att rekrytera nya donatorer. De öronmärkta pengarna ska användas till att hålla kontakten
med donatorerna och bjuda in dem på middagar eller andra tillställningar.
Fonden disponeras av Kårstyrelsen.
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