Forslag til aktiviteter i KALIF i 2014/15

Aktiviteter 2014/15







Fortsættelse af i gangværende successer: specialekreds, mentorordning, Ideer i verden, samarbejdet med studievejledningen etc.
Opbygning af opgavebank – særligt specialer
Revision af vedtægten
Arbejde for rabataftale med Slagmark m.fl.
Medlemsundersøgelse – hvad vil medlemmer gerne bruge KALIF til?
Fortsat konsolidering af KALIF

Indstilling:
Til den stiftende generalforsamling i 2013 blev der foreslået et aktivitetskatalog som bestyrelsen herefter
kunne bruge som retning for arbejdet i KALIF. Vi forslår at kataloget gemmes og bruges som inspiration i
2014 også – men at der er hovedfokus på ovenstående foreslåede punkter i det, det er vores opfattelse at
disse vil være med til at fremtidssikre foreningen.

Indstiller:
KALIFs bestyrelse 2013/14

Forslag til indmeldelsesgebyr i KALIF

Indmeldelsesgebyr i KALIF i året 2014/15
Et livslangt medlemskab af KALIF koster 250 kr. for alumner og 200 kr. for studerende.

Indstilling:
Ifølge de forslåede vedtægter skal generalforsamlingen fastsætte indmeldelsesgebyret. Vi forslår at vi
fastholder indmeldelsesgebyret på 2013 niveau.
Indstiller:
KALIFs bestyrelse 2013/14

Forslag til budget for KALIF 2014

Indstilling:
Vi indstiller nedenstående forslag til budget til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Budgettet er opbygget på samme måde som budgettet for 2013 var det og er selvfølgelig baseret på
foreningens økonomi det første år. Økonomien vedrørende generalforsamlingen og semesterstartsfesten
er udspecificeret i budgettet. Det er de største poster og det er her foreningen kan hente et overskud.
Resten af budgettet er mere generaliseret og det vil således være op til den kommende bestyrelse at
afgøre, hvordan de forskellige poster bedst anvendes.

Indstiller:
KALIFs bestyrelse 2013/14

Indtægter
Tilskud

1.500
Studenterrådet

0

Studienævnets aktivitetsfond

0

Tilskud til kandidatintro

1.500

Medlemmer

5.000

Arrangementer

37.500
Generalforsamling og fest
Semesterstart
Billetindtægt ved arrangementer
Baromsætning

Indtægter i
alt

4.000
19.000
500
14.000

44.000

Udgifter
Arrangementer

32.550
Generalforsamling og fest
Semesterstart

7.500
21.750

Faglige arrangementer

1.000

Arrangementer rettet mod alumner

2.000

Mentorflyers

300

Administration

2.180
Web

300

Print

130

Djursland bank

250

Bordmikrofon

500

Medlemskort

1.000

Møder

1.000

Rejserefusion

3.000

Udgifter i alt

38.730

Resultat
Indestående hos Djurland Bank pr. 1/1 2013
Tilgode hos NemTilmeld pr. 1/1 2013
Indtægter 2014

15.770,19
500
44.000

Udgifter 2014

-38.730

Forventet resultat 2014

21.540

