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Projekt inom QueerNördarna
Syfte
Att klargöra vad projekt och projektledare är inom QueerNördarna.

Allmänna riktlinjer för projekt
Riktlinjer
●
●
●
●
●

Projekt bör ha en (1) utsedd p
 rojektledare och en (1) eller flera
vice-projektledare.
Projektledaren är ytterst ansvarig för att projektet genomförs enligt plan, samt
inom budget samt koordinera och stötta alla inblandade.
Vice-projektledare är ansvarig för att avlasta och stötta projektledaren, samt att
ansvara för projektet när vice-projektledare inte är närvarande.
Styrelsen har alltid rätt att avsluta projektet, att ändra projektledning och
projektdeltagare samt att ändra ekonomiska förutsättningar.
Ett projekt bör innehålla följande:
○ Projektplan som beskriver projektet och dess syfte
○ Intern ansvarsfördelning där allas arbetsuppgifter tydligt ska framgå
○ Intern budget (se nedan)
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Ekonomi
●

●
●
●
●
●
●

Projekt med beräknade utgifter som förväntas överstiga 300 kr ska kunna lämna in
en budget till styrelsen. I detta ska det framgå u
 tgifter projektet kan tänkas ha
samt i ntäkter projektet kan tänkas få, samt eventuella projektpengar
projektbidrag som kommer att sökas.
○ Ett projekt som har beräknade utgifter under 300 kr anses sakna ekonomi
och behöver inte lämna in budget till styrelsen.
Denna budget behöver ej vara utförlig – utan ska ge en ungefärlig bild på
projektets ekonomiska omfattning.
Styrelsen ska besluta om projektet ska tilldelas kapital från föreningen. Detta
inkluderar ej projektpengar som söks till projektet.
Projektledningen ska ha en utförlig intern budget d
 är alla kostnader förs in.
Styrelsen kan ge a
 ttesteringsrätt till personer inom projektet för större utlägg.
Avtal får tecknas av deltagare inom projektet, men måste g
 odkännas av
styrelsen.
Om ett projekt får s vårt att hålla budget måste detta meddelas till styrelsen som
måste besluta om projektet ska få ökad budget, eller om andra åtgärder ska vidtas.

Projekt som en del av en Verksamhetsgrupp
Projekt kan bedrivas inom som en del av QueerNördarnas Verksamhetsgrupper. För
förklaring av dessa se styrdokument K
 ärnverksamhet i QueerNördarna.
Riktlinjer
●
●
●
●
●

Projektet ska vara kopplat till verksamhetsgruppens verksamhet.
Verksamhetsgruppen utser en projektledare.
Projektledaren eller verksamhetsansvarig kan välja vem som svarar till styrelsen.
Verksamhetsansvariga kan utse en projektkoordinator om flera projekt bedrivs
inom verksamhetsgruppen.
Om flera projekt bedrivs inom verksamhetsgruppen svarar verksamhetsansvarige
eller projektkoordinatorn till styrelsen om inget annat anges.

