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1.  Förord 
 

Denna policy avser ge riktlinjer för hur kåren skall agera och behandla frågor gällande 
annonseringar och samarbeten med andra företag och organisationer. 
 
Detta är att se som en mycket viktig verksamhet för kåren. Dels då det är ett stort mervärde 
för kårens medlemmar att nås av information om jobbmöjligheter, försäljningserbjudanden 
och av externa aktörer anordnade aktivtiter. Men även för att det ger kåren en möjlighet för 
ökade intäkter och således ökade möjligheter till att tillhandahålla ett attraktivt och intressant 
medlemskap. 
 
Umeå  
 
William Hansson, 
Kårordförande  
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2.  Verksamheter 

Det ligger i studentkårens intresse att begränsa de olika typerna av verksamheter som 
studentkåren sluter samarbeten med, gör reklam för och upplåter annonsutrymme till. Detta 
för att bevara studentkårens rykte och inte ge ett tvivelaktigt och oseriöst intryck gentemot 
medlemmar, universitet och andra externa parter. 
 
Verksamheterna skall ha tydlig koppling till kårens medlemmar. Antingen i deras roll som 
studenter eller kopplat till deras utbildning och/eller framtida yrke. 
 
Verksamheterna kan även vara av annan karaktär, men då skall det vara tydligt att det leder till 
ett mervärde till kårens medlemmar. Hur samarbetet leder till ett mervärde skall framgå i 
beslutet. 
 

3.  Samverkanskommitté 

För att arbeta med samarbeten skall det finna en arbetsgrupp under kårstyrelsen. Denna grupp 
skall bestå av minst tre stycken ledamöter från kårstyrelsen, varav en skall vara 
kårordföranden. 
 
Denna grupp skall bereda samarbetesfrågor med olika verksamheter och presentera dessa inför 
kårfullmäktige. Den skall även ta beslut enligt i denna policy beskrivna beslutsordning 
 

 

4.  Beslutsordning 

Samverkanskommittén tar självständigt beslut om att teckna ekonomiska avtal med 
sponsorer/annonsörer upp till 40 000 kr i inbringande intäkter till kåren, förutsatt att avtalet 
inte också har en principiell betydelse som är mer än ringa. 
 
Om intäkterna överstiger 40 000 kr skall frågan beredas av Samverkanskommittén och 
presenteras för Kårstyrelsen eller Kårfullmäktige. 
 
Kårstyrelsen tar beslut om att teckna ekonomiska avtal med sponsorer/annonsörer upp till 
60 000 kr i inbringande intäkter till kåren, förutsatt att avtalet inte också har en principiell 
betydelse som är mer än ringa. 
 
Från Medicinska studentkårens delegationsordning: 
”Med beslut som anses vara av ringa principiell natur avses exempelvis enklare överenskommelser med andra 
kårer, sektioner eller universitet, avtal med tydlig koppling till löpande verksamhet, avtal som ska omtecknas 
utan större förändringar i avtalets huvuddrag, avtal som endast innebär en konfirmering/förtydligande av inom 
kåren redan behörigen fattade beslut etc. Avtalet av ringa principiell natur får inte strida mot av kåren genom 
beslut eller praxis fastställda ståndpunkter.” 
 
Gällande samarbeten med sponsorer och annonsörer avser även beslut av ringa natur innefatta 
avtal med verksamheter beskrivna under punkt 2. 
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I de fall då avtalet har en betydelse som enligt detta dokument är att se som mer än ringa eller 
intäkterna överstiger 60 000 kr, skall Samverkanskommittén bereda frågan och presentera den 
för fullmäktige som tar beslut. 
 

 

5.  Större samarbeten 

In om studentkårens verksamhet skall det finnas utrymme för företag och organisationer att 
sluta mer omfattande avtal. Detta innebär att företaget eller organisation bli en 
samarbetspartner med studentkåren och således får fri tillgång till de annonseringsmöjligheter 
som studentkåren erbjuder. 
 
Denna typ av avtal kan sträcka sig över längre tidsrymder, men bör ej överstiga 4 år. Om 
möjligt skall man efterfråga möjligheten att omförhandla avtalet vart annat år. 
 
Avtalet skall innebära en rimlig arbetsbörda för kårstyrelsen, kårens förtroendevalda och 
anställd personal. 

 

6.  Appendix: Rekommenderad prissättning 
enklare annonsering 

Nedan följer en rekommenderad prissättning för olika typer av annonser som studentkåren 
erbjuder. När det kommer till särskilda typer av sammarbeten eller annonsering som ej anges 
nedan skall studentkåren sträva efter att få en god men realistisk ersättning. Vid samarbeten 
där den andra parten är ideella organisationer eller arrangemang av särskilt intresse för 
studentkårens medlemmar kan man tänka sig en lägre prissättning.  

 

6.1 Annons anslagstavlor 

För annons på studentkårens anslagstavlor (6+2 st) , innefattande: 
-KBC-huset 
-Dallashuset 
-Betula 
-Biologihuset 
-Vårdvetarhuset 
-Kårhuset Villan 
-Utanför institutionen för epidemiologi och folkhälsovetenskap (ej officiell anslagtavla) 
-Landstingshuset vid tandteknikerutbildningen (ej officiell anslagstavla) 
 
2000 kr för 2 veckor 
 

6.2 Annons hemsida 

För annons i form av nyhetsinlägg på studentkårens hemsida och facebook-sida. 
 
500 kr för ett nyhetsinlägg på hemsida och facebook 

 

6.3 Banner på hemsida 
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För banner på studentkårens hemsidas startsida, med länk till av annonsören specificerad 
hemsida 
 
5000 kr per månad 

 

6.4 Annons nyhetsbrev 

För annons i studentkårens nyhetsbrev 
 
1000 kr per annons 

 
 
 
 
 
 
 


