2019-03-20
Mottagningspolicy
Marcus Persson
Vice ordförande

MOTTAGNINGSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR
Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige den
14 december 2016 samt den 20 mars 2019
Denna mottagningspolicy behandlar Umeå studentkårs mottagningsverksamhet. Den ska
användas av arrangörer av mottagning som ett verktyg för att genomföra en god mottagning.
Umeå studentkår grundar sin verksamhet i uppfattningen att alla människor ska behandlas med
respekt och inte bli utsatta för trakasserier eller diskriminering.
Mottagningspolicyn ska tas i beaktning av de som anordnar mottagning och andra aktiviteter för
studenter. De som anordnar mottagning ska även vara väl införstådda i kårens alkoholpolicy. Alla
faddrar, generaler och andra ansvariga vid mottagningen ska ha medverkat i Umeå studentkårs
mottagningsutbildning för att få arrangera mottagning.
Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar.
Mottagningens syfte
För en majoritet av studenterna är mottagningen första gången de kommer i kontakt med sina
klasskamrater, sin utbildning, universitetet och Umeå. Mottagningen är till för att välkomna
studenterna till studentlivet. Det är även ett tillfälle att sammansvetsa och stärka en grupp som ska
spendera sina närmaste år tillsammans vilket gör att mottagningen ska bygga på inkludering och en
trygg atmosfär.
Mottagningen ska rikta sig till Umeå studentkårs befintliga eller potentiella medlemmar.
I Umeå studentkårs mottagningsverksamhet ska:
–

alla studenter känna sig välkomna.

–

en betydande del av aktiviteterna under en mottagningsperiod vara alkoholfria.

–

det tydligt informeras om att deltagande i mottagningen är frivilligt.

–

faddrar och övriga arrangörer ansvara för att upprätthålla en sund alkoholkultur.

–

faddrar och övriga arrangörer vara medvetna om att mottagningen är till för nya studenter.

–

Umeå studentkårs alkoholpolicy efterlevas.

–

Umeå studentkårs etiska riktlinjer efterlevas.

–

Umeå studentkårs jämställdhetspolicy efterlevas.

–

alla faddrar och arrangörer skriva under Umeå studentkårs mottagningskontrakt för att få
delta i mottagningen.

–

det vid alla arrangemang finnas faddrar eller övriga arrangörer som är nyktra.
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I Umeå studentkårs mottagningsverksamhet accepteras inte:
–

någon form av kränkningar eller diskriminering.

–

tvång på något sätt.

–

alkoholhets eller förväntningar på att deltagarna ska dricka alkohol.

–

aktiviteter som orsakar skador eller skadegörelse.

–

att faddrar, generaler eller annan ansvarig ingår sexuella relationer med nya studenter under
mottagningsperioden.

–

att arrangörer eller faddrar langar alkohol till personer under 20 år.

–

att mottagningen benämns vid nedvärderande begrepp.
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MOTTAGNINGSKONTRAKT FÖR UMEÅ STUDENTKÅR
Att vara fadder eller general under mottagning anordnad av en kårsektion eller kårförening inom
Umeå studentkår är ett förtroendeuppdrag där du har ansvar för att välkomna de nya studenterna
till Umeå universitet. Bryter du mot nedanstående regler blir du avstängd från mottagningen.
Alkoholpolicy, mottagningspolicy och jämställdhetspolicy
Som fadder eller general ska du vara väl införstådd i kårens centrala alkoholpolicy,
mottagningspolicy och jämställdhetspolicy och följa de riktlinjer som anges i dessa.
Din maktposition
Som fadder besitter du en maktposition gentemot nya studenter vilket gör att du har ansvar för
att skapa en trygg och inkluderande atmosfär.
Under mottagningen accepteras därför inga sexuella handlingar mellan nya studenter och faddrar,
övriga ansvariga eller generaler. Notera att sexuella handlingar inte endast innebär fysisk kontakt,
utan det inbegriper även andra handlingar som kräver samtycke. Du som ansvarig ska inte heller
hetsa nya studenter att dricka alkohol och du ska motverka grupptryck.
Ansvar på plats
Under mottagningen har faddrar och generaler ansvar att se till nya studenters hälsa och
välbefinnande. Det innebär att du ska vara extra uppmärksam vid aktiviteter under mottagningen
och vara behjälplig om en student till exempel är för berusad. Om du uppfattar ett bruk av
alkohol som riskfyllt ska du även informera studenten om vilket stöd som finns att få från
universitetet, till exempel från Studenthälsan.
Avstängning
Huvudansvariga vid mottagningen (ofta benämnda som ”generaler”) och kårens vice ordförande
med ansvar för lika villkor har befogenhet att stänga av faddrar och övriga ansvariga från
mottagningen om de bryter mot detta avtal. Alla som medverkar i mottagningen har möjlighet att
anmäla händelser till generaler och till kåren centralt.
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Jag intygar härmed att jag tagit del av och förstår innehållet i Umeå studentkårs
mottagningspolicy och mottagningskontrakt, samt att jag tillhandahållit information från Umeå
studentkårs mottagningsutbildning. Jag förbinder mig att följa dessa regler.
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