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Mer pengar till balen
4 alternativ har diskuterats fram:
Antal anmälda totalt: 181st
Antal anmälda per sektion (inkl. +1): 79st W, 102st B
Antal anmälda +1 per sektion: 15st W, 18st B
Antal anmälda per sektion (exkl. +1): 64 W, 84 B
Fördelningen på de sista 31st: 16 W, 15 B
Det som bestämts innan är att det ska vara 150 platser, och att eftersom båda sektionerna lägger in lika
mycket pengar ska vi få 75 platser var. Om någon sektion inte lyckas fylla platserna skulle de platserna i
första hand ges till den andra sektionen.
Vi hade inte bestämt något om +1, men i anmälan står det att de inte ska prioriteras. Dock är Bergs styrelse
enig om att de borde prioriteras och flera i W-styrelsen är också för det.
När Fanny och Kopp diskuterade alternativ kom följande alternativ upp:
De första tre alternativen nedan förutsätter 150 platser:
Alt 1. Vi prioriterar bort +1 enligt anmälan och prioriterar sektionsmedlemmar. Fördelningen blir då relativt
jämn, men W ger vissa platser till Bergs. Vi kommer också att riskerar avhopp och problem med betalning
eftersom de som har +1 inte kommer vilja gå längre (Kopp visste redan ungefär fem personer). Blir också
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problem att hävda att anmälan är bindande eftersom man anmälde sig själv och +1 samtidigt, och om +1
stryks är det inte under samma förutsättningar.
Alt2. Vi går bara efter när man anmälde sig, d.v.s. vi stryker de 31 sista anmälda (oavsett sektionsmedlem
eller +1). Största nackdelen med detta är att det är 16 W som anmälde sig på slutet, och fördelningen W/B
blir väldigt ojämn.

Alt 3. Vi går efter när man anmälde sig (oavsett sektionsmedlem eller +1), men tar hänsyn till att
sektionerna har betalat för 75 platser respektive. Det innebär i praktiken att man stryker de sista 4 anmälda
från W och de sista 27 från Bergs. Fördelningen mellan sektionerna blir 50/50.
Det sista alternativet utgår ifrån 181 plaster:
Alt 4. Vi skjuter till 2500 per sektion så att alla kan gå.
Slutligen
Jag och Kopp enades om att alternativ 3 och 4 är de mest aktuella, med bakgrund av att flest ska bli nöjda
och vi ska försöka följa de som bestämts mellan sektionerna. Alt 4 får alla gå och vi får inget problem med
att sektionsmedlemmar blir besvikna då de trodde att de skulle prioriteras, men vi måste stå till svars för
resten av sektionen för den extra utgiften. Alt 3 är en bra kompromiss där vi inte behöver lägga in mer
pengar, men vi måste vara beredda på att sektionsmedlemmar kan försöka hävda att de borde prioriteras.

Styrelsens åsikter:
Alt 3, blir väldigt skevt för oss, personer som anmält sig 5 dagar innan anmälan stänger blir i så fall
bortplockade och balstaben har då också sagt att det finns platser kvar.
Alt 2 fungerar, då stryks endast folk som anmält sig 2 dagar före sista anmälningsdag.
Alternativ 4 är det som är bäst för oss, vi har tidigare sagt att vi ska splittra jämt så vida de 75 platserna per
sektion uppfylls.
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