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”Äskande” från fanborgen
” Hallå där styrelsen!

Redan innan vi kommit igång ordentligt har vi folk som tigger pengar av
oss. Övermarskalk för fanborgen, Oscar, har blivit inbjuden till en
konferens... Eller något liknande. Vi hade ett möte med honom idag, och
han undrade om han + hans företrädare kunde få pengar för resa +
boende i Uppsala under perioden. Vi har inte fått ett formellt äskande
ännu, utan endast en förfrågan. Därav har vi lite frågor att förhålla oss till
(i alla fall de jag kom att tänka på personligen):

1) Är detta något där vi tycker LUS och fanborgen ska synas? Vi fann lite
äldre info när den hölls i Helsinki här (http://osakunta.fi/ins/sv/om-ins/),
och det tycks vara för studentlivet i stort. Pros: Internationellt, bara
vartannat år, tycks vara fint och traditionellt. Cons: Tycks vara mer fokus
på nationer och liknande, ska övermarskalk reppa hela LUS?

2) Jag har småkikat lite på kostnader, och man kan, om man bokar redan
nu, få resa för ca 400 kr tur & retur, samt boende för 300 kr/natt. Det är
alltså relativt billigt om man kör på nu. Ev. kan man be dem att hitta eget
boende, fråga kompisar och dylikt?

3) Är det rimligt att även skicka Oscars företrädare, Lisa, som han bad oss
om?

4) Ska man betala för resa+boende, eller ge en viss summa som de får
spendera hur de önskar på resan? Dvs, fixar de eget boende kan de
använda summan för mat etc?
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5) Vilken budgetpost tar vi detta från? Förslag finns på övriga projekt (5k),
extern rep (20k), eller fanborgens intern rep (4400). Går också att dela
upp, antar jag?

6) Om vi skickar, ska vi begära en motprestation? Exempelvis vara aktiv på
sociala medier, skriva rapport till styrelsen, eller skända Uppsalas
universitet?

Ovan är bara mina egna tankar och funderingar, så tänker ni på helt andra
saker så lyft det också.”

I tjänsten,
Alexander Nymark
Vice ordförande
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