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1 Praktikaliteter

• Fonden benämns "Zätas glädjefond" eller "glädjefonden".

• Att söka medel ur fonden kallas "teknologäskning".

2 Fondens syfte

Målet med Zätas glädjefond är att göra det lättare för gemene teknolog att organ-
isera projekt som gagnar sektionen. Syftet är att göra Z till en roligare sektion samt
skapa bättre sammanhållning inom sektionen. Alla Z-teknologer uppmuntras att
söka.

3 Till vad får man söka?

Medel ur glädjefonden ska gå till projekt och aktiviteter som gagnar sektionen. Det
kan vara både en aktivitet som t.ex. en ostprovning eller ett mer långsiktigt projekt
som t.ex. att köpa in materiel till sektionslokalen. Medel från glädjefonden får
dock inte gå till alkohol.

Vidare krävs det att projekt som finansieras med medel ur glädjefonden mark-
nadsförs inom sektionen, framförallt för projektets målgrupp. T.ex. genom en
poster i Zaloonen och inlägg, event på Facebook samt Z-kalendern. Detta för att
alla teknologer ska veta vad pengarna i fonden går till.

Ztyret vill ha insyn i vad sektionens pengar går till. Därför krävs att Ztyret ges
möjlighet att vara delaktiga i alla projekt finansierade med glädjefonden.
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4 Äskning

Följande gäller för teknologäskning:

• Sökande måste vara medlem i sektionen för automation och mekatronik.

• Alla sektionens medlemmar får söka medel ur fonden.

• Det uppmuntras att utföra projekt i grupp. Men äskning måste ske som indi-
vid. Detta för att göra det tydligt vem som ansvarar för projektet.

• Äskning sker genom att tillhörande äskningsblankett samt budget lämnas till
Ztyret. I budgeten ska det presenteras vad de äskade medlen går till.

• Ztyret kommer ta ett beslut om äskningen. Beslutet kommer tas med respekt
till vad projektet kostar i förhållande till hur många som gynnas samt hur
projektet påverkar mångfalden av projekt och arrangemang på sektionen.

5 Utbetalning

Utbetalning sker ett överenskommet datum mot att de krav Ztyret ställt är upp-
fyllda. Detta kan t.ex. vara att projektet marknadsförts.

Ztyret kommer sträva efter att göra en utbetalning mot kvitto. Men utbetalning
kan även ske innan projektet genomförts mot uppvisad budget. Om utbetalning
skett i förväg och projektet sedan inte genomförts kommer pengarna återkrävas.

Summan för utbetalning kan även bestämmas i efterhand mot ett tidigare
bestämt maxbelopp. T.ex. kan det bestämmas att fonden täcker ev. förlust från
ett projekt.

6 Vinst och överblivna tillgångar

Eventuell vinst från ett projekt som finansierats med medel ur glädjefonden samt
överblivet materiel återgår till sektionen.
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