Mødeindkaldelse
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Mødelokalet
Ekstraordinært bestyrelsesmøde grundet ansøgning

Dagsorden
1) Mødet var et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt grundet en ansøgning fra

Smørringsduvalget til deres arrangement Smør og Monopolet 3.0.
Der ansøges fortsat om 2000kr til vin til arrangementet. Tidligere blev denne ansøgning
afvist grundet manglende budget med overblik af forventede indtægter og udgifter.
Tidligere har FAPIA støttet dette arrangement med samme beløb til vin, men FAPIA ønsker
at revurdere hvorvidt vi skal fortsætte med at støtte arrangementer, hvor ansøgningens
formål ikke varierer. Derudover ønsker FAPIA, at udvalget internt går i dialog i forhold til at
blive et internt udvalg i FAPIA med en rammeaftale og fast, økonomisk støtte. Herudover
diskuteres det lidt generelt i bestyrelsen hvorvidt FAPIA ønsker at støtte udvalg, så de kan
skabe en kapital for sig selv, da dette ikke gælder for nogle af de interne udvalg, hvilket
fører til yderligere betænkning over forholdet mellem vores behandling af interne og
eksterne udvalg. På baggrund af det præsenterede budget præsenteres to alternative
forslag til ansøgningens ordlydende form, som er 2000kr.
Alternativt forslag 1: FAPIA underskudsdækker arrangementet i tilfælde af, at
Smørringsudvalget ikke får solgt det antal forventede billetter og pizzasnegle til eventet.
Denne underskudsdækning har et maksimum på 1135 kr på baggrund af præsenterede
budget.
Alternativt forslag 2: Gaveudgifterne sættes ned til 400kr, og derudover underskudsdækkes
arrangementet som i alternativt forslag 1, dog er maksimumdækningen på 935kr grundet
nedskæring i beløbet til gave.
For begge alternative forslag gælder det, at 1) udvalgets egen kasse skal bruges, for at der
kan være tale om underskudsdækning (dvs FAPIA ikke dækker såfremt der stadig står penge
på pågældende konto), 2) der skal fremlægges et gyldigt regnskab efter afholdelse for

FAPIA’s kasserer med tilhørende boner (både indtægter og udgifter), og 3) udvalget skal
følge sit planlagte budget, som de har præsenteret for FAPIA.
Afstemning:
Ansøgningen i dens ordlydende form: Enstemmigt afvist
Alternativt forslag 1: For: 8 – imod: 2 – blank: 0
Alternativt forslag 2: For 3 – imod: 4 – blank: 3
Det er hermed godtaget, at FAPIA underskudsdækker arrangementet efter alternativt
forslag 1 med de dertilhørende principper. Michael S vender tilbage til Smør.

