26 januari 2017
Motion

Motion om bidrag till Utrikespolitiskt Konvent 2017
Projektledarna för Utrikespolitiskt Konvent 2017 har kommit igång med sitt arbete, och det
finns goda förutsättningar för att årets Konvent kan bli mycket lyckat. Ett stort frågetecken
som återstår är dock ekonomin.
Projektledarna har kommit igång med bidragsansökningarna. Två ansökningar har i
skrivande stund skickats ut, och fler är planerade under februari och mars. I och med att
projektledarna tillsattes i god tid i år har de fått mer tid på sig att söka externa bidrag för
att finansiera Konventet.
Konventet är ett stort projekt som kräver mycket resurser, och för att inte en alltför
avskräckande deltagaravgift ska behöva sättas behövs en hel del finansiering utöver
avgifterna. Det är inte omöjligt att få denna finansiering från externa bidrag. Dock kräver
det en mycket hög beviljandeandel, och då Konventet inte är det enda av förbundets
projekt som söker bidrag är antal bidrag vi kan söka begränsat.
Ett bidrag från UFS skulle ge projektet en trygghet och en grund att stå på. Det gör att
arbetet kan fortsätta utan stress och oro för huruvida man i slutändan kommer kunna
betala för det hela. Det är också bra om ett sådant bidrag tilldelas Konventet i ett tidigt
skede – förra året kom ett stort tillskott medel i ett sent skede i projektplaneringen, vilket
gjorde att resurserna inte kunde användas på bästa sätt.
Förslaget i denna motion är att Konventet tilldelas 20 000 kr. Det är en summa som gör
stor skillnad för Konventet (se bifogad budget), men som inte är en överväldigande summa
för förbundet i stort. Vanligtvis brukar betydligt det mot slutet av kalenderåret finnas kvar
betydligt större summor än så, som måste återbetalas till bidragsgivare om de inte
används innan årsskiftet.
Styrelsen kan dock inte formellt besluta att tilldela Konventet ett bidrag rakt av. Då
Konventet äger rum under nästkommande verksamhetsår är det upp till valårsmötet att i
rambudgeten besluta huruvida pengar ska fördelas till projektet. Däremot kan styrelsen i
förslaget till rambudget välja att allokera medel till Konventet – det är detta som föreslås i
denna motion.
Det är också värt att poängtera att om rambudgeten för nästkommande verksamhetsår är
konstruerad på samma sätt som årets, där det inte finns någon separat post för
styrelseledamöters resor till styrelse- och förbundssammankomster och denna kostnad
istället är inräknad i budgeten för respektive projekt, så bör bidraget som avsätts för
Konventet vara än större.
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Att-sats
Styrelsen föreslås besluta
att i rambudgeten för verksamhetsåret 2017-2018 föreslå att Utrikespolitiskt Konvent
2017 tilldelas 20 000 kr.
Författare
Viktor Sundman, Projektkoordinator

Bilaga 1 – Budgetutkast Utrikespolitiskt Konvent
2017
Följande budget är beräknad på 120 deltagare och en deltagaravgift på 150 kr/person.
Kostnaderna är uppskattade av projektledarna för Konventet, uppskattade utifrån tidigare
års utfall och samtal med cateringfirma och dylikt. Intäkterna är exempelintäkter satta av
projektkoordinator för att illustrera hur Konventet kan finansieras givet ett bidrag om
20 000 kr från UFS. Den deltagaravgift som anges är inte fastställd, och de externa bidrag
som anges har inte beviljats. Även budgeterade kostnader kan komma att ändras i de fall
högre bidrag skulle beviljas av externa bidragsgivare, varpå ambitionsnivån skulle sättas
högre gällande t ex internationella gäster. Kuvertpriset för sittningen antas vara till
självkostnadspris och inkluderas inte i budgeten.

Intäkter(
UFS%bidrag!
Externa!bidrag!
Deltagaravgift!
!!
!!
!!
!!
Totalt&

!!
20!000!
40!000!
18!000!
!
!
!!!
78000&

Kostnader(
Lokalhyra!och!
catering!
Gåvor!föreläsare!
Boende!föreläsare!
Reseersättning!
Boende!deltagare!
Konventsittning!
Övrigt!material!
Totalt&

!!
24!000!
1!300!
7!000!
10!000!
28!800!
2!000!
1!000!
74&100&
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