
 

 
 

UmPes mottagningskontrakt 
 
Uppdraget 
Att få arrangera och delta i någon av Umepedagogernas (UmPes) mottagningar som general eller 
fadder/phösare är ett förtroendeuppdrag där DU har ett ansvar, inte bara över dig själv, utan även de 
nya studenterna, deras välmående samt deras fortsatta syn på UmPe, Hectos eller TUFF, och deras 
kommande arbetsplats Umeå universitet. Att arrangera en mottagning innebär att du befinner dig i en 
maktposition gentemot de nya studenterna och att du i egenskap av general eller fadder/phösare måste 
ta ansvar för ditt beteende samt att du handlar i linje med vad detta ansvar innebär och kräver av dig. 
 
Mottagningskontraktet 
Alla som önskar vara general eller fadder/phösare måste skriva under detta mottagningskontrakt som 
visar att de läst och förstått mottagningskontraktet samt alkohol- och drogpolicyn. Om medlemmen inte 
signerar kontraktet resulterar detta i att medlemmen inte är välkommen på mottagningens aktiviteter. 
Om du som general eller fadder/phösare bryter mot någon av förhållningsreglerna i kontraktet så bryts 
kontraktet och generalen eller faddern/phösaren är ej längre välkommen på mottagningen. 
Mottagningens generaler och UmPes ordförande har rätt att riva ett kontrakt om det anses nödvändigt. 
Rivandet av ett kontrakt får inte ske innan en diskussion med berörda parter har ägt rum. 
 
Kårlegitimation 
Generaler och faddrar/phösare ska kunna uppvisa giltig kårlegitimation för den aktuella terminen. 
För höstterminen ska höstterminens kårlegitimation visas upp och för vårterminen ska vårterminens 
kårlegitimation visas upp. Generaler ansvarar för att faddrar/phösare innehar aktuell kårlegitimation. 
 
Mottagningsutbildning och HLR 
Om möjlighet till mottagningsutbildning erbjuds av Umeå Studentkår ska dessa genomföras av samtliga 
generaler och faddrar/phösare. Erbjuds HLR-utbildning ska denna genomföras av samtliga i mån av 
plats. Vid platsbrist på utbildningarna ska generaler samt nya faddrar/phösare prioriteras först. 
 
Nollefrid 
Generaler och faddrar/phösare får ej ha sexuellt umgänge med-, utföra någon sexuell- eller jämförbar 
handling mot- eller utnyttja sin maktposition gentemot UmPes nya studenter under mottagningen. 
 
Nyktra deltagare 
För en trygg mottagning ska varje mottagningsaktivitet ha nyktra generaler och faddrar/phösare. Detta 
innebär att det alltid ska finnas minst en general och minst två fadder/phösare i varje lag som är nyktra. 
Detta gäller SAMTLIGA aktiviteter under mottagningen och tills aktivitetens avslut. De nyktra 
generalerna/faddrarna/phösarna får ej lämna innan klockan 22:00 vid kvällsevenemang. Om de nyktra 
fortsätter att delta med sällskapet efter klockan 22:00 bör intagandet av alkohol ske med återhållsamhet. 
UmPes policy för förekomsten av alkohol och narkotika på UmPes evenemang går att läsa om nedan: 



 

 
 

Alkohol- och drogpolicy 

Policydokument för UmPe, UmePedagogerna, vid Umeå Universitet rörande alkohol- och droghantering. 
 
Alkohol- och drogpolicyn samt aktivitetspolicyn är tänkta att användas som komplement till varandra, men 
kan även användas var för sig. 
 
En noggrann genomgång av alkohol- och drogpolicyn samt aktivitetspolicyn bör ske med alla blivande 
faddrar före insparken. Syftet med detta är att ge faddrar en trygghet i att veta vad som gäller, och ge dem 
en bra möjlighet att leva upp till policyn. 
 
UmPes styrelse vill genom denna policy motverka höga alkoholintag samt skapa ett förbud mot droger1 på 
sina aktiviteter. Syftet med policyn är att ge riktlinjer för hur man kan hantera alkohol- och drogintag vid 
till exempel mottagningar och inspark på ett bra sätt. 
 
Policyn omfattar UmPes styrelse samt UmPes underföreningar. 
 

 Representanter ska vid aktiviteter inte uppmana eller uppmuntra studenter i sektionen till vare sig 

alkohol- eller drogintag, och de får heller inte bjuda på eller sälja alkohol. 

 Vid UmPes aktiviteter är det ett totalförbud mot användning av droger. Vid misstanke om brott 

skall detta anmälas till polisen. 

 Sektionens/sektionsföreningens kapital får ej på något vis användas för inköp av alkoholhaltiga 

drycker. 

 Vid överträdelse av policyn kommer händelsen utvärderas av styrelsen, och eventuellt leda till att 

högre instanser kopplas in. 

 UmPe eller UmPes underföreningar tar inte ansvar för om någon privatperson köper och säljer 

alkohol eller på eget bevåg förtär berusande drycker. 

 Aktivitetsansvariga har rätt att be personer att lämna aktiviteten om denne beter sig störande. 

 Representanter bör vid insparken måna om de nya studenternas välmående. 

Jag intygar härmed att jag har tagit del av mottagningskontraktet samt alkohol- och drogpolicyn 
och avser att leva upp till detta dokument under mottagningen. 
 
 

 
Förening    Roll    Datum 
 
 

 
Namn      Signatur 

 
1 I begreppet droger ingår all illegal användning av narkotiska preparat, dopingpreparat, läkemedel samt andra preparat 
som intas eller inandas för att uppnå berusning, uthållighet och/eller sexuell prestation. 


