
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Policy för Subventionerat Pris 
 

 
 
 

Kemi- och  
Biotekniksektionen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
2015-11-16 

Redigerad 2020-05-20 
 



 
1 

 
 

Innehållsförteckning 

§1 Historik ............................................................................................................................. 2 

§2 Syfte .................................................................................................................................. 2 

§3 Subventionerat pris .......................................................................................................... 2 

§3:1 Styrelsen .................................................................................................................................. 2 

§3:2 pHøset .................................................................................................................................... 2 

§3:3 Sexmästeriet ........................................................................................................................... 3 

§3:4 Ceremoniutskottet ................................................................................................................ 3 

§3:5 Photogaph .............................................................................................................................. 3 

§3:6 Troubadix ............................................................................................................................... 4 

§3:7 Övriga ....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

  



 
2 

 
 

  

§1 Historik  

 Denna Policy antogs på Höstterminsmötet 2015, 
redigerades på Höstterminsmöte 1 2017, 
Vårterminsmötet 2018, Höstterminsmöte 1 2018 
och redigerades senast på Vårterminsmötet 2020. 

  

§2 Syfte  

 Policyn instiftades 16 november 2015 på Kemi- 
och Biotekniksektionens Höstterminsmöte. Syftet 
med Policyn är att klargöra vilka som har rätt till 
subventionerat pris samt på vilka evenemang. 

   

§3 Subventionerat pris  

 Jobbare definieras som de som har åtaganden 
under ett evenemang.  

  
§3:1 Styrelsen  
 Styrelsen har inte rätt till representation på K-

sektionens evenemang, med undantag för 
Ordförande som har åtaganden under 
Kalibreringsphesten som kräver att hen närvarar 
och därmed har rätt till att få subventionerat pris 
motsvarande halva priset på biljetten, så länge 
priset för den subventionerade biljetten ej 
understiger 1.25 gånger inköpspriset på eventuell 
alkohol som ingår i biljetten. Då har 
Ordförande rätt till subventionerat pris 
motsvarande 1.25 gånger inköpspriset på 
eventuell alkohol som ingår i biljetten. Detta tas ur 
Styrelsens budget. Även Styrelseledamot med 
Utbildningsansvar även åtaganden på 
Nollegasquen vilket gör att denne har rätt till 
subventionerat pris motsvarande halva 
priset på biljetten för Nollegasquen. Detta tas ur 
Styrelsens budget. 

  
§3:2 pHøset   
 pHøset har rätt till subventionerat pris på FlyING 

då evenemanget äger rum på annan ort, vilket 
innebär transportkostnader, och pHøset har 
ansvar under evenemanget. pHøset har rätt till 
subventionerat pris på Nollegasquen, motsvarande 
halva priset på biljetten, så länge priset för den 
subventionerade biljetten ej understiger 
1.25 gånger inköpspriset på eventuell 
alkohol som ingår i biljetten. Då har 
pHøset rätt till subventionerat pris 
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motsvarande 1.25 gånger inköpspriset på 
eventuell alkohol som ingår i biljetten. Detta tas ur 
pHøsets budget. 

  
§3:3 Sexmästeriet  
 Sexmästeriets mästare som är aktiva i arbetet med 

Kalibreringsphesten har rätt till subventionerat 
pris, motsvarande halva priset på biljetten, så länge 
priset för den subventionerade biljetten ej 
understiger 1.25 gånger inköpspriset på eventuell 
alkohol som ingår i biljetten. Då har 
Sexmästeriets mästare rätt till subventionerat pris 
motsvarande 1.25 gånger inköpspriset på 
eventuell alkohol som ingår i biljetten. Detta då 
Sexmästeriet jobbar före och efter evenemanget, 
samt har ett visst ansvar under sittningen. Detta 
tas ur Sexmästeriets budget. 

 
 
 
 
 
 

 

§3:4 Ceremoniutskottet  

 Kalibreringsphesten äger traditionellt sett rum på 
hemlig ort och Cermuniutskottet har åtaganden 
under kvällen vilket gör att Ceremoniutskottet har 
rätt till subventionerat pris, motsvarande halva 
priset på biljetten, så länge priset för den 
subventionerade biljetten ej understiger 1.25 
gånger inköpspriset på eventuell alkohol som ingår 
i biljetten. Då har Cermoniutskottet rätt till 
subventionerat pris motsvarande 1.25 gånger 
inköpspriset på eventuell alkohol som ingår i 
biljetten. Detta tas ur Cermuniutskottets budget. 

  
§3:5 Photograph  
 Om Photographen ingår i bordsplaceringen när 

hen jobbar på ett evenemang, har denne rätt till 
subventionerat pris motsvarande halva priset på 
biljetten så länge priset för den subventionerade 
biljetten ej understiger 1.25 gånger inköpspriset på 
eventuell alkohol som ingår i biljetten. Då har 
Photographen rätt till subventionerat pris 
motsvarande 1.25 gånger inköpspriset på eventuell 
alkohol som ingår i biljetten. Närvarar 
Photographen enbart för att fotografera går hen 
gratis. Detta tas ur budgeten för utskottet som 
ordnar evenemanget.  
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§3:6 Troubadix  
 Troubadixen har, på de evenemang hen jobbar på, 

rätt till subventionerat pris motsvarande halva 
priset på biljetten så länge priset för den 
subventionerade biljetten ej understiger 1.25 
gånger inköpspriset på eventuell alkohol som ingår 
i biljetten. Då har Troubadixen rätt till 
subventionerat pris motsvarande 1.25 gånger 
inköpspriset på eventuell alkohol som ingår i 
biljetten. Detta tas ur budgeten för utskottet som 
ordnar evenemanget. 

  

§3:7 SrBK 
 

 
Då Studierådsordförande har uppdrag under 
Nollegasquen så har denna rätt till subventionerat 
pris motsvarande halva priset av biljetten, så länge 
priset för den subventionerade biljetten ej 
understiger 1.25 gånger inköpspriset på eventuell 
alkohol som ingår i biljetten. Då har 
Studierådsordförande rätt till subventionerat pris 
motsvarande 1.25 gånger inköpspriset på eventuell 
alkohol som ingår i biljetten. Detta tas ur budgeten 
för SrBK. 

 
 

 
 
 
 
 

 


