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Bilaga 1. Propositioner

Proposition 1. Ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret 2022

Då Chalmers OL har gått mycket plus under verksamhetsåret 2021 finns möjlighet

att budgetera för ett underskott 2022 utan att skuldsätta sig. Detta kan möjliggöra fler

medlemsförmåner i form av exempelvis subventioner vid olika aktiviteter eller uppstart av

nya 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.

Förslag:

Följande fyra förslag om budgeterat resultat för verksamhetsåret 2022 får årsmötet rösta

mellan. Förslagen avser resultat exklusive COL-indoor, då denna aktivitet är svår att

budgetera för. Styrelsens förslag är alternativ 1, dvs -20 000 kr.

1. Det ska budgeteras för ett resultat på -20 000 kronor 2022, exklusive COL-indoor och

variationer i värdet på fonderna.

2. Det ska budgeteras för ett resultat på -10 000 kronor 2022, exklusive COL-indoor och

variationer i värdet på fonderna.

3. Det ska budgeteras för ett resultat på -5 000 kronor 2022, exklusive COL-indoor och

variationer i värdet på fonderna.

4. Övrigt förslag från deltagarna på årsmötet

Proposition 2. Skapande av en separat arbetsgrupp för COL-indoor

Styrelsen 2021 önskar skapa en arbetsgrupp vars syfte är att planera, utforma och jobba mot

ett COL-indoor arrangemang år 2022. Denna arbetsgrupps uppgifter blir att planera mot och

arbeta fram ett indoor arrangemang i COLs regi. Gruppens arbete bör i stort ske självständigt

och separerat från styrelsen och kommittéernas dagliga verksamhet men i samråd och

samförstånd med kassör och övriga styrelsen.

Syftet med att skapa en COL-indoor arbetsgrupp är att optimera möjligheterna för att

Chalmers OL även 2022 och kommande år därefter ska kunna arrangera en eller flera

indoor-tävlingar och därigenom skapa inkomster till föreningen. Syftet är även att underlätta

styrelsens arbete under året och ge möjlighet till arbetsgruppen att jobba långsiktigt

med COL-indoor.



Förslag:

2021 års styrelse föreslår att vi skapar en COL-indoor arbetsgrupp, i år ledd av Erik

Herne och Nils Hammaräng Grip. Gruppen är efter skapandet fria att arbeta självvalt

i samförstånd med styrelsen mot att skapa bästa möjliga förutsättningar att arrangera

COL-indoor 2022 och kommande år därefter.

Proposition 3. Uppdatering av stadgarna

Chalmers OL:s stadgar har blivit relativt föråldrade och bör uppdateras för att vara aktuella

och bibehålla sitt syfte att fungera som riktlinjer för styrelsens arbete.

Förslag

2021 års styrelse föreslår att den nya styrelsen ska gå igenom stadgarna grundligt och till

årsmötet 2023 komma med ett uppdaterat förslag på stadgar för årsmötet att rösta om.

Proposition 4. Ekonomiska möjligheter att genomföra teambuilding för styrelsen och

tillhörande kommittéer.

Under 2021 genomförde styrelsen teambuilding i form av escape house, vilket både var

mycket roligt och mycket lyckat för sammanhållningen. Detta finansierades genom bidrag

från Sveriges Akademiska Idrottsförbund, men för att kunna genomföra detta även i framtiden

föreslås att styrelsen ska få ta en viss summa från budgeten för att genomföra teambuilding

tillsammans med träningskommittén och festkommittén.

Syftet med detta förslag är att förbättra sammanhållningen i styrelsen samt tillhörande

kommittéer och på så sätt ge bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra arbete under året.

Syftet är även att gynna de som ställer upp för föreningen genom att vara med i styrelsen eller

någon kommitté, samt göra arbetet roligare.

Förslag

2021 års styrelse föreslår att maximalt 2000 kr ska få läggas på någon form av teambuilding

för styrelsen samt tillhörande kommittéer.




