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Mottagningspolicy 

 
Inledning 
Mottagningen av nyantagna universitetsstudenter är en väl etablerat aktivitet vars syfte är 
att välkomna studenterna till den nya miljön. Utifrån detta är det viktigt att 
mottagningsaktiviteterna utformas så att de blir en positiv och inkluderande upplevelse. 
Detta policydokument riktar sig till kårstyrelsen och syftar till att beskriva Umeå 
Medicinska Studentkårs (nedan kallat kåren) roll i mottagningen av nyantagna studenter.  
 
Kåren är inte ansvarig för anordnande av mottagning av de nya studenterna då det av 
tradition är de äldre studenterna vid respektive utbildning som ansvarar för att anordna 
sådana aktiviteter. Detta sker på varierande sätt då utbildningarna har olika traditioner. Det 
ligger dock i kårens intresse att mottagandet av de nyantagna genomförs enligt gällande 
avtal med Umeå Universitet. Detta arbete sker i samarbete med utbildningsprogrammens 
mottagningsansvariga, övriga studentkårer och universitetet.  
 
Vision för mottagning av nyantagna studenter 
Kåren ska verka för en mottagning som främjar gemenskapen mellan studenterna på 
Medicinska fakulteten och utgör en välkomnande och positiv upplevelse. Kåren ska verka 
för en inkluderande mottagning och motverka diskriminerande eller kränkande inslag i 
enlighet med kårens Lihabehandlingspolicy. 
 
Utbildning av mottagningsansvariga 
Kårstyrelsen ska utse ett arbetsorgan för att ansvara för kårens roll kring mottagningen. Då 
varje enskilt program själv utser personer till mottagningsansvariga (s.k. generaler eller 
huvudfaddrar) ansvarar kårstyrelsens arbetsorgan för att inför varje mottagning bjuda in 
dessa till en gemensam utbildning. Syftet med utbildningen är att förverkliga kårens vision 
om mottagningen samt utgöra ett forum där mottagningsansvariga kan mötas och utbyta 
erfarenheter. Programöverskridande aktiviteter bör premieras. Utbildningen är även ett 
informationstillfälle då kårens studiesociala verksamheter, inklusive kårhuset Villan, får 
möjlighet att delta. 
 
Synnerligen viktigt är att utbildningen genomsyras av innehållet i kårens Likabehandlingspolicy 
samt att det informeras om att det förväntas att mottagningen skall efterleva den. 
Utbildningen bör också beröra normkritik för att uppmana till reflektion om hur vi 
bemöter medstudenter och i detta fall de nyantagna samt hur vi utformar 
mottagningsaktiviteterna och eventuella belöningssystem. 
 
För att främja en hög kvalitet på utbildningen ska utbildningstillfället utvärderas. Som 
underlag för kontinuerlig utveckling och förbättring av utbildningen bör utvärderingen 
beaktas vid nästkommande utbildningstillfälle. 
 
Kårens roll under mottagningen 
Under pågående mottagning ansvarar kårstyrelsen, eller av kårstyrelsen utsedd person, för 
att ha kontinuerlig kontakt med de mottagningsansvariga samt utgöra hjälp och stöd vid 
frågor och oförutsedda händelser. Detta kan ske genom ett digitalt forum och genom ett 
telefonnummer direkt till kontaktpersonen. Efter avslutad mottagning ansvarar kårstyrelsen 
för att utvärdera denna. 
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Äskning av studiesociala medel för mottagningsaktiviteter 
Varje verksamhetsår utdelas en stor andel av kårstyrelsens budgetpost ”studiesociala medel” ut 
till mottagningsaktiviteter. I kårens Policy för äskning av studiesociala medel står följande: 
 
”För hela mottagningen (inklusive återsparkssittning) är takbeloppet fastställt till 
medlemsavgiften per student (KF6 2012/2013 §120).” 
 
För att ett program ska beviljas medel enligt takbeloppet ska följande krav, utöver vad som 
nämns i kårens Policy för studiesociala äskningar, vara uppfyllda: 

 Samtlige mottagningsansvariga ska ha deltagit i kårens mottagningsutbildning 
eller på adekvat sätt tillgodogöra sig detta. 

 Redovisningen för äskning för föregående mottagning ska ha godkänts.  

 Mottagningsansvariga ska ha informerat de nyantagna om var och hur man kan 
teckna medlemskap i kåren.  

 Vid aktiviteter där alkohol förekommer ska alkoholfria alternativ erbjudas med 
minst likvärdig tillgänglighet. 

 Under mottagningen ska ingen hetsas till eller belönas för förtäring av alkohol. 
 
Efter varje avslutad mottagning ska kårstyrelsen delges namn och kontaktuppgifter till 
efterföljande mottagningsansvariga. De tidigare mottagningsansvariga bör även kort 
sammanfatta deras upplevelse av den gångna mottagningen. Detta bör ske senast åtta 
veckor in på den termin som föregår nästkommande mottagningstillfälle för respektive 
program. 
 
Vidare ska det förtydligas att Umeå Medicinska Studentkår skall verka för: 
 
att  mottagningen av de nya studenterna till respektive utbildning blir en positiv upplevelse 

för de som deltar samt att denna ska vara frivillig att delta. 
 

att   pennalistiska, diskriminerande, sexistiska eller på annat sätt kränkande inslag inte 
förekommer i någon form under mottagningen. 

 
att   ingen uppmuntras eller ska känna sig tvingad till alkoholbruk samt att det   
 vid tillfällen där alkohol finnes alltid ska finnas alkoholfria alternativ jämlikt tillgängliga 

mot alkoholalternativ. 
 

att   minst två stycken ledamöter av kårstyrelsen väljs i början på verksamhetsåret med 
uppgift att genomföra minst två utbildningstillfällen per termin för 
mottagningsansvariga samt representera kåren i Umeå Universitets grupp för frågor 
gällande mottagning.  

 
att   mottagningsansvariga är införstådda i att medverkande i utbildningar anordnade av 

Umeå Universitet och kåren relaterade till mottagning är ett krav vid äskning av medel 
från den studiesociala budgeten för mottagningsaktiviteter. 

 
att   mottagningsansvariga är införstådda i de policys och regelverk som gäller hos kåren 

samt Umeå Universitet gällande alkohol, droger, mottagning, likabehandling och 
arbetsmiljö. 

 
att   mottagningsansvariga deltar i de träffar och utbildningar som Umeå Universitet och 

kåren tillhandahåller för dem. 


