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Subventionering MWW, samt MWW Gasque 

Projektgrupp: Mathias Lien 

Presenterades: 2018-10-01 

Bakgrund 

Under hösten uppdagades ett problem där en förtroendevald tillika 
mastersstudent som önskat att vara anonym undrade om bandet till MWW 
skulle vara subventionerat. Likaså fanns samma frågeställning för MWW-
gasquen. Styrelsen tog snabbt upp detta som en s.k. ”Övrig punkt” på 
styrelsemötet 2018-09-03, men fann att ett beslut låg långt bort. Styrelsen 
uttrycket en önskan att ta upp ämnet igen, men under en längre diskussion. 

Det finns i dagsläget inget specifikt i reglementet som berör varken 
subventionering kring MWW eller MWW-gasquen. Enligt reglementet så är det 
upp till ordföranderiet att besluta om subventioneringar som inte omfattas av 
reglementet. Men då både recceband-subventioneringen har varit 
återkommande under mina 4 terminer som förtroendevald, samt att MWW-
gasquen är av återkommande karaktär så öppnar projektgruppen upp för tankar 
kring om de borde införas under reglementesavsnittet ” 2g) Policy för 
återkommande subventioneringar…”. Med stöd i argumentet att de är just av 
återkommande karaktär. Även om dessa två evenemang är nära besläktade så 
är det projektgruppens åsikt att dela upp frågan i två punkter: 

1. Subventionering av band till MWW 
2. Subventionering av biljett till MWW-Gasque 

 
Subventionering av band till MWW 

Det finns i dagsläget inget i reglementet som specifikt berör subventionering av 
band till föreningens recentiorverksamhet, ofta benämnd ”Recceveckorna” eller 
”Rekkeveckorna”. Trots detta så erbjuds alla förtroendevalda recceband helt 
gratis. 
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Föreningen har länge haft ett problem med att nå ut till mastersstudenter, och 
detta skulle vara ett steg i rätt riktning. Där deltagare skulle kunna 
marknadsföra uppsalaekonomernas värdeerbjudande till mastersstudenter. Det 
är därför av projektgruppens åsikt att enligt denna praxis erbjuda MWW-banden 
till alla berättigade förtroendevalda.  

Projektgruppen öppnar sedan upp för diskussion kring huruvida detta skall 
införas i reglementet, i samband med att detsamma görs för de subventionerade 
recce-banden.  

 
Subventionering av biljett till MWW-Gasque 

Likt fallet med bandet, så finns det ingenting i reglementet som berör MWW 
gasquen. Fortsatt likt ovan, så kan det ligga i föreningens intresse att öka 
exponeringen gentemot mastersstudenter, vilket naturligt skulle göras genom 
att öka deltagande bland eventuella mastersstuderande förtroendevalda. Därav 
är det av projektgruppens åsikt att man borde införa ett stycke i reglementet 
som berättigar alla mastersstuderande förtroendevalda subventionering till 
MWW gasquen. Det kan tyckas att detta är en väldigt futil sak att införa i 
reglementet då författaren till detta dokument är den första mastersstuderande 
förtroendevalda sedan krita-perioden. Men som det uppdagades så tolkade 
ordföranderiet att detta var en styrelsefråga, så att slippa återkommande 
styrelsefrågor av samma karaktär så kan det vara fördelaktigt att stadga detta i 
reglemente.  

Priser 
MWW-gasque: 399 SEK 
MWW-band: 149 SEK 
 
Förslag till reglementeslydelse 
 
Under stycke 2g i reglemente: 
 
Recentiorveckorna 
Deltagaravgift till aktiviteterna subventioneras helt för alla förtroendevalda. 
 



   

   
  Färdigställt 2018-09-25 
  För: Beslut/diskussion/information 
 

3 (3) 
 

Master Welcoming Weeks 
Deltagaravgift till aktiviteterna subventioneras helt för alla mastersstuderande 
förtroendevalda.  
 
Master Welcoming Weeks 
Subventioneras helt för alla mastersstuderande förtroendevalda, samt 
representanter från ordföranderiet. 
 
 
 
 
 


