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1) Allmänt
a) Inga kostnader ersätts som inte kan påvisas genom tillbörligt kvitto.
b) För att få ersättning för utlagd kostnad, måste förvärvet kunna rättfärdigas av den av
årsmötet fastställda budgeten.
c) Då ersättning söks skall förutom förvärvarens namn samt kontonummer även finnas en kort
redovisning för kostnaden bifogat kvittot.
2) Förvaltning
a) Budget godkänd av årsmöte
Den budget som fastställs på årsmötet kan av vägande skäl under bokslutsåret förändras på
motion av nationsstyrelsen.
b) Budget för organ samt arbetsgrupper
Alla av nationsmötet eller nationsstyrelsen tillsatta organ skall uppgöra en budget enligt de
av årsmötet fastställda budgetramarna. Budgeten godkänns av nationsstyrelsen. Ansvaret för
uppgörandet av budgeten faller på ordförande för organet eller arbetsgruppen.
c) Projektbudget
För enskilda projekt uppgörs en budget samt riktlinjer för verksamheten. Nationsstyrelsen
godkänner och övervakar projektarbetet samt att budgeten följs.
3) Ekonomisk befogenhet
a) Styrelsen
Nationsstyrelsen innehar rätt att sköta löpande kostnader samt nyvärv till ett pris av högst
800€. Summor överstigande detta bör godkännas på nationsmöte.
b) Enskilda organ samt arbetsgrupper
Organ tillsatta av nationsmötet eller av styrelsen följer de budgetramar som tillskrivs under
tillsättandet. Beslut över förfogandet av de tillskrivna medlen fattas av arbetsgruppen eller
organet med enkel majoritet. Ordförande för densamma ansvarar inför tillsättaren om
medlens disposition. Nationsstyrelsen godkänner den budget som uppgörs.
c) Enskilda personer
i) Kurator
Nyvärv till ett värde av högst 200€
ii) Ordförande
Nyvärv till ett värde av högst 200€
iii) Lokalintendent
Nyvärv till ett värde av högst 100€
iv) Klubbhövding
Nyvärv till ett värde av högst 100€, med undantag av löpande kostnader knutna till ett
nationsprogram godkänt av nationsstyrelsen eller nationsmötet.
v) Marskalker
Marskalkerna ansvarar för att årsfesten samt de därtill knutna evenemangen följer
budget. Marskalkerna är inför nationsstyrelsen ansvariga för användningen av de
budgeterade medlen.
4) Representationskostnader
a) Representation i Finland
i) För representation på svenska nationers samt vän- och systernationers årsfester och till
dem jämförbara evenemang ersätter nationen 2/3 per supékort, dock högst för två
deltagare.
ii) För representation på övriga organisationer årsfester ersätts 2/3 av ett supékort.

iii) För resor utanför huvudstadsregionen betalas reseersättning enligt de principer som
bestämds nedan. För resor till och från vän- och systernationer ersätts resor för två
deltagare, för resor till övriga årsfester ersätts resan för en deltagare.
b) Internationell representation
i) För internationella representationsuppdrag fastställs egen budget.
c) Gåvor
i) Gåvor ersätts inom ramen för budget enligt styrelsens beslut.
ii) Utdelning av ersättning
d) Styrelsen kan på basis av budgeten bestämma att inte dela ut representationsersättning. Detta
skall anmälas i samband med att representationsmöjligheter utlyses.
5) Resekostnader
a) Resekostnader ersätts enligt billigaste alternativ med studierabatt. Om
det bevisligen är billigare att åka med bil eller om ändamålet kräver, ersätts 0,20 euro per
kilometer.

