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Motion angående PEPPing-faktura från Kåren 

 

Bakgrund 

Pepparkollgiet är en grupp människor som har verkat i två nollningar i rad (2018, 2019). Under 
verksamhetsåret 2019 har samtliga peppare (eller motsvarande) kallats till på möten ungefär en 
gång i veckan (samtidigt som ØPK) under våren. Tillsammans har vi anordnat evenemanget 
PEPPing, som ägde rum mellan Draggningen och INGvasion, samt ett “Pre utEDischo”, som 
ägde rum innan utEDischot. Under det förstnämnda eventet överbelastades konerna hos det 
kårutlånade subwoofers och högtalarutrustningen gick sönder.  Detta ska inte kunna ha hänt 
då subwoofers var matchade med korrekt slutsteg av ljudtekniker. Däremot när DJs gick på 
scen senare under kvällen och levererade, i början av sin spelning, betydligt mer lågfrekvent ljud 
till PA:t började slutsteget, till skillnad från tidigare under kvällen klippa. Detta uppfattades 
inte i tid av ljudtekniker (<5min) vilket ledde till att subwoofers överbelastades och gick 
oåterkalleligt sönder.  
 
Som ansvarig av utrustning blev ljudtekniker betalningsskyldig. Det ansågs felaktigt av 
Pepparkollegiet att ensam ljudtekniker skulle stå för kostnaden på Pepparkollegiets evenemang, 
vilket i sig egentligen var officiellt Kårens egna evenemang. Eftersom eventet officiellt var under 
kåren medförde det flera komplikationer om vem som skulle stå för kostnaden. Det bestämdes 
på möten mellan Kåren, ÖGP, ljudtekniker, samt Pepparkollegiet att kostnaden är att fördelas 
på de berörda sektionerna. W-sektionen är en av dessa sektioner och därför skrivs denna 
motion angående yrkande på att fakturan från Kåren av den uppdelade kostnaden för 
högtalarutrustningen betalalas av sektionen.  

Förslag 

Med ovanstående i åtanke yrkar jag på 
 
att  fakturan från Kåren på 337,50 kr ska betalas av Sektionen och att pengarna ska tas från 
Phösets budget 
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I inofficiella Pepparkollegiet 2019s tjänst, dag som ovan 
 
 
 
 
FILIP WEJFELDT 
Wingman 2019 
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