
Förslag 1, ÅK4-ansvarig fallet bort helt:  

- Kårvaktsuppgiften tillfaller programutskottet, baalmarskalkerna eller styrelsen.  

 

- Kaffekokningen försvinner med Axelborg III. Medlemmar kommer att förses med kaffe i det 

nya kansliet samt i TEK/TFIF loungen.   

 

- ÅK4:s ordnande av catering till diverse evenemang sköter programutskottet och / eller 

borgrådet.  

 

 

- ÅK4-ansvariga ordnar inte ASINDA utan ett projektutskott ordnar ASINDA. Den tidigare ÅK4-

andelen av pengarna från ASINDA tillfaller KK. Och delas upp för långsiktigt bruk för klubbens 

bästa samt för mera kortsiktigt bruk för medlemmarnas bästa. Förslagsvis hälften av 

pengarna från ASINDA sparas/placeras för att kunna ge klubben bättre möjlighet att betala 

hyror för TFiF:s lokal som blir KK:s Axelborg IV. En fjärdedel av pengarna läggs på att 

finansiera Europaexkursionen så att den blir ännu bättre för medlemmarna. Den resterande 

fjärdedelen läggs på införskaffningar för klubbens och medlemmarnas bästa, 

medlemsförmåner, utveckla KK-merchandise osv. De ASINDA-pengar som inte brukar tillfalla 

ÅK4 utan KK tillfaller fortfarande föreningen i detta förslag – dessa pengar används precis 

som vanligt till att finansiera klubbens löpande verksamhet.  

 

Förslag 2, ÅK4-ansvariga finns kvar och projektutskott sköter ASINDA:  

- Kårvaktsuppgiften sköts av ÅK4-ansvariga 

 

- Ifall intresse finns och möjligt så ordnar ÅK4 catering för att samla in pengar 

 

- Kaffekokningen försvinner med Axelborg III. Medlemmar kommer att förses med kaffe i det 

nya kansliet samt i TEK/TFIF loungen.   

 

- Projektutskottet sköter ASINDA, ÅK4 får inga pengar därifrån. Pengarna från ASINDA används 

på samma sätt som i förslag 1.   

 

Förslag 3, ÅK4-ansvariga finns kvar och sköter ASINDA:  

- Kårvaktsuppgiften sköts av ÅK4-ansvariga 

 

- Ifall intresse finns och möjligt så ordnar ÅK4 catering för att samla in pengar.  

 

- Kaffekokningen försvinner med Axelborg III. Medlemmar kommer att förses med kaffe i det 

nya kansliet samt i TEK/TFIF loungen.   

 



- ÅK4-ansvariga ordnar ASINDA. Pengarna från ASINDA delas på samma sätt som i förslag 1. 

Men med skillnaden att ÅK4 får en mindre summa än tidigare år för en företagsbesöksresa. 

ÅK4-ansvariga måste redogöra reseplanen och resebudgeten åt styrelsen så att pengarna 

från ASINDA säkert läggs på saker som företag inte har problem med att sponsra.  

 

  



 

 


