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Bilaga 1. Propositioner
Proposition 1. Ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret 2020
Då Chalmers OL har extra sparpengar i form av fonder som kan säljas av finns möjlighet att
budgetera för ett underskott utan att skuldsätta sig. Detta kan möjliggöra fler medlemsförmåner i
form utav exempelvis subventioner vid olika aktiviteter. För att nästkommande styrelse skall veta
vilka ekonomiska riktlinjer de ska budgetera efter har nuvarande styrelsen tagit fram fyra förslag för
årsmötet att rösta emellan:
1. Resultatet får som lägst bli -10 000 kronor 2020, exklusive variationer i värdet på fonderna.
2. Resultatet får som lägst bli -15 000 kronor 2020, exklusive variationer i värdet på fonderna.
3. Resultatet får som lägst bli -20 000 kronor 2020, exklusive variationen i värdet på fonderna.
4. Resultatet skall gå +/- 0. Målsättningen skall alltså vara att inte behöva ta ut någonting från
fonderna 2020.
Om resultatet blir negativt ska detta kompenseras genom att fondandelar säljs av till ett
motsvarande värde.
Proposition 2. Stödmedlemskap
Förslaget innebär att vi erbjuder ett stödmedlemskap, där gamla medlemmar är målgruppen.
Summan de betalar skulle i så fall vara valfri men de skulle till exempel kunna få något i gengäld efter
en viss summa.
Detta skulle vi kunna kommunicera genom Facebook-gruppen för 30-årsjubileumet, bland annat.
Heino Ollin
Proposition 3. Gemensamt medlemskap med CIS
Under Studentidrottsforum diskuterade jag ett samarbete med CIS. Ett kombinerat medlemskap
kom på tal. De har samma priser för medlemskap som vi har. Förslaget innebär att om betalar
ordinarie medlemskap (150kr för ett år) för en förening kan man lägga till 50% (75kr för ett år) och
blir då medlem i båda föreningarna.
Båda sidor tyckte att detta lät som en positiv idé och vi kom överens om att ta upp detta på varsitt
håll.
Heino Ollin

Bilaga 2. Motioner
Motion 1. Chalmers Indoor
Chalmers OL borde arrangera ett "Chalmers Indoor", likt Sandviken Indoor eller Stockholm
Indoor Cup. Potentiellt i samarbete med någon lokal orienteringsklubb.
Oscar Johansson
Styrelsens kommentar: Vi föreslår årsmötet att bifalla motionen.

