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Bilaga 1 

Propositioner 

 Ekonomiska riktlinjer 

Onsdagen den 17/2-2016 inbjöds medlemmarna i COL att delta i en diskussion angående 

ekonomin i COL. Detta för att ta fram förslag inför årsmötet till riktlinjer för hur kommande 

års styrelse skall budgetera. På detta möte kom man fram till följande förslag att rösta om: 

1) Budgeten skall gå 10 000 kronor minus 2016, utan hänsyn taget till variationen i 

värdet på fonderna.  

2) Budgeten skall gå 20 000 kronor minus 2016, utan hänsyn taget till variationen i 

värdet på fonderna. 

3) Budgeten skall gå 0.−
+  Målsättningen skall alltså vara att inte behöva ta ut någonting 

från fonderna 2016 

 Subventionering 

2015 års styrelse föreslår att COL skall subventionera aktiviteter som KM, träningsdagar eller 

träningsläger. Aktiviteter som alla medlemmar kan ta del utav.  

 VISA-kort 

För att förenkla hanteringen utav pengar vid aktiviteter så som fester och KM bör COL ha 

ett VISA-kort. Då dras pengarna direkt från COL:s konto istället för att medlemmar som 

arrangerar aktiviteter själva ska behöva ”lägga ut” pengar. VISA kortet skall då ha ett 

maxbelopp som styrelsen beslutar om. 

 

 

Motioner 

1) Avskaffning av COL-bidrag 

COL-bidraget infördes för att COLs starka ekonomi skulle kunna komma alla medlemmar 

till godo och för att premiera initiativ utanför styrelsen. Det har nu funnits i två år med 

endast en som sökt pengar därur (tidigt efter dess införande). COL-bidraget verkar av 

den anledningen inte fylla något behov och på grund av detta bör det avskaffas. 

 

- Styrelsen tycker att förslaget borde godkännas, då det har varit lågt sökande 

och förhoppningen är att styrelsen skall själva kunna se till alla medlemmar för 

nytta för COL’s kassa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


