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Tilldelning av attesträtter
Belopp anges per inköp om inte annat anges.
Grupp
Styrelsen

Namn

Belopp

Attesträtten gäller för

Ordförande

25000

All verksamhet inom föreningen. Rätt
att attestera enstaka större belopp
efter styrelsebeslut. Rätt att attestera
utbetalningar som godkänts av annan
attestberättigad till obegränsat
belopp.
I egenskap av firmatecknare
obegränsad behörighet att företräda
föreningen.

Vice
ordförande

Under en längre period då
ordföranden delegerat
ordförandeskapet till vice ordförande
gäller samma attesträtt som för
ordförande. Övrig tid, inklusive under
styrelsemöten som vice ordföranden
leder, gäller samma attesträtt som för
styrelseledamot.
Vice ordförande har
firmateckningsrätt bara om styrelsen
beslutat så.

Ekonomi/administration

Övriga styrelse- 10 000 kr
ledamöter och
suppleanter

Inom det verksamhetsområde
ledamoten eller suppleanten är
kontaktperson för.

Kassör

All verksamhet inom föreningen. Rätt
att attestera enstaka större belopp
efter styrelsebeslut. Rätt att attestera
utbetalningar som godkänts av annan
attestberättigad till obegränsat
belopp.

25 000 kr

I egenskap av firmatecknare
obegränsad behörighet att företräda
föreningen.

Bibliotek och arkiv

Lokalansvarig

10 000 kr För fakturor avseende årets
per månad huvudbokning samt löpande
tilläggsbokningar enligt underlag från
gruppernas lokalansvariga.
Lokalbokningar för projekt attesteras
av respektive projektledare.

Gruppansvarig

5 000,00
kr per
termin
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För inköp av filmer, musik, böcker
mm till bibliotek samt för inköp av
nödvändigt förbrukningsmaterial.

Swingkatten dans- & kulturförening
http://www.swingkatten.org
Organisationsnummer: 81 76 06 - 56 32
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DJ

Gruppansvarig

250,00 kr

För mindre inköp

Teknik

Gruppansvarig

1 000,00
kr

För inköp av tekniktillbehör,
reservdelar och reparationer av
mindre värde (dock ej
förbrukningsinventarier).

Info/PR

Gruppansvarig

1 000,00
kr

För framställning och tryck av
marknadsföringsmaterial samt
liknande kostnader.

IT-stöd

Gruppansvarig

1 500,00
kr

För löpande kostnader inom ITverksamheten.

Funktionärsgruppen

Gruppansvarig

1 000,00
kr

För inköp till enklare
medlemsaktiviteter. För inköp till
större medlemsaktiviteter som
godkänts av styrelsen, obegränsad
attesträtt inom tilldelad budget.

Träning

Gruppansvarig

Kurser

Ansvarig för
respektive
dansgren

Kultur

Gruppansvariga 1 000,00
kr

Cat's Corner

Samordnaren

2 000 kr
Inköp av förbrukningsmaterial,
per inköp mindre inventarier och intern
och termin representation till Cat's Corner.
För löpande inköp till enskilda
kvällar se Kvällsvärdar nedan.

Kvällsvärdar

500 kr
per kväll

Löpande inköp till kvällen enligt av
Tisdagsgruppen fastställd inköpslista.
Reseersättning till DJ.
Attestbeloppet är det maximala
belopp som får utbetalas kontant mot
kvitton ur kvällens kassa.

Gruppansvarig,
Caféansvarig

2 000 kr
per kväll

Inköp av förbrukningsmaterial,
mindre inventarier och intern
representation för
Swingkvällsverksamheten

12 000 kr
per kväll

Kostnader för orkester till Swingkväll

Bryggdans

Gruppansvarig,
Orkesterbokare
Gruppansvarig

1 500,00
kr per
sommar

Löpande inköp

MessAround

Gruppansvarig

3 000 kr
per inköp

För inköp av scenkläder, rekvisita,
utbildning, förbrukningsmaterial och
intern representation till

Swingkvällsgruppen
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2000 kr
Mindre inköp till kursverksamheten
per termin samt för intern representation. Rätt att
godkänna underlag för lön till externa
lärare och avsättning till
utbildningsfonden.
För inköp av förbruknings- och
reklammaterial i samband med
kulturevenemang.

Swingkatten dans- & kulturförening
http://www.swingkatten.org
Organisationsnummer: 81 76 06 - 56 32
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MessArounds verksamhet.
Attesträtten gäller för medel som
intjänats av MessAround.
Vinterlägret

Vinterlägergeneralen

15 000 kr
per inköp

Kostnader för planering och
genomförande av Vinterlägret inom
fastställd budget. Enskilda kostnader
större än 15 000 och inom fastställd
budget attesteras av generalen och en
annan medlem i projektgruppen i
förening.

Sweden Balboa Weekend SBW-generalen 15 000 kr
per inköp

Kostnader för planering och
genomförande av SBW inom
fastställd budget. Enskilda kostnader
större än 15 000 och inom fastställd
budget attesteras av generalen och en
annan medlem i projektgruppen i
förening.

Bluffen

Projektledaren

5 000,00
kr

Kostnader för planering och
genomförande av projektet inom
fastställd budget. Enskilda kostnader
större än attestbeloppet och inom
fastställd budget attesteras av
projektledaren och en annan medlem
i projektgruppen i förening.

Övriga projekt

Projektledaren

Belopp
som
fastställs
per projekt

Kostnader för planering och
genomförande av projektet inom
fastställd budget. Enskilda kostnader
större än attestbeloppet och inom
fastställd budget attesteras av
projektledaren och en annan medlem
i projektgruppen i förening.
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