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Beslutunderlag för Ljuspunkt 2017 

Projektgruppens vision var att utöka lägret för 2017 till 140 deltagare. Det har sedan Ljuspunkts start 

varit en ambition att ljuspunkt skall bli lika stort som STUH än gång var, därför har det för oss varit en 

självklarhet att om möjligheten finns att ljuspunkt skall bli större och större för varje år. 

SKUSS har det senaste året haft det ont om pengar och att då lägga extra pengar på ljuspunkt kan ses 

som dumt och onödigt. Projektgruppen hade i denna fråga inte tillräckligt med kunskap om vår budget 

och hur mycket/lite pengar som vi faktiskt hade att röra oss med och därav det förra beslutsunderlaget, 

vi tänkte helt enkelt inte på att det faktiskt kunde vara ett problem att öka från I 00 til I 140 deltagare 

rent ekonomiskt. 

Projektgruppen har efter förra styrelsemötet fått lite mer insikt i vår budget och vad det faktiskt kostar 

att lägga på 40 deltagare. Signe har hjälpt oss att ta fram olika prisförslag på vad en helg på Rättvik 

med transport kommer att kosta. Det är nu upp till distriktsstyrelsen att bestämma vilken av de tre att

satserna som ni anser är rimliga, projektgruppen kommer att anpassa sig utefter hur det än blir. 

Observera att övriga kostnader rör allt från föreläsare till milersättning och eftersom att vi inte vet 

detta ännu så står det en max-summa och inte en specifik summa. De "övriga kostnaderna" kommer 

med andra ord inte att överstiga 5000 kronor. 

Distriktsstyrelsen föreslås besluta 

att 

att 

att 

Läger med 100 deltagare ( I Ost gnistor/stab/präst) 

Resultat: -96 OOOkr 

Behöver äska om 8000 + övriga kostnader - max 5000 kr 

Läger med 120 deltagare ( 12 gnistor/stab/präst) 

Resultat: - I 07 200kr 

Behöver äska om 19 200 + övriga kostnader - max 5000 kr 

Läger med I 40 deltagare ( 12 gnistor/stab/präst) 

Resultat: - 117 400kr 

Behöver äska om 29 400 + övriga kostnader - max 5000 kr 




