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Sid 2 (3) 

Alkoholpolicy för resultatenhet 99 

 
Studentkårens ekonomi är fördelad på två resultatenheter, kårstyrelsens resultatenhet (99) 
och kårhusverksamheten, resultatenheten Villan (1). Denna policy avser endast 
kårstyrelsens verksamhet. 
 
Kårstyrelsens verksamhet är till största del finansierad av intäkter från avtal med Umeå 
universitet och Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, nedan kallat universitetsanslag, 
men även till stor del av medlemsavgifter.  

 
Många statliga och kommunala myndigheter samt föreningar har policys för när 
representation 

1 med alkohol får förekomma. Således faller det sig naturligt att även 
kårstyrelsen skall ha en policy för detta. Det är kårstyrelsens avsikt att denna policy skall 
visa för kårens medlemmar att kårstyrelsen tar ansvar för de intäkter som kommer från 
medlemsavgifter och universitetsanslag. 
 
Under vårterminen 2014 instiftades FestMästeriet som är en studiesocial verksamhet under 
kårstyrelsen. På en del av FestMästeriets evenemang kan alkohol förekomma. Dessa 
evenemang ses inte som representation och ska inte bekostas av medel från 
universitetsanslag eller medlemsavgifter. Inköp av alkohol till dessa evenemang beskostas 
av deltagarna själva i form av biljettköp eller motsvarande. 
 
Vid tillfällen då alkohol förekommer ska det även finnas alkoholfria alternativ. Vid 
arrangemang inom kårstyrelsens resultatenhet ska det inte uppmuntras att dricka alkohol, 
berusade personer ska inte erbjudas alkohol och inga arrangemang ska marknadsföras med 
alkohol som lockbete. 
 
För kårstyrelsens verksamhet (resultatenhet 99) ska följande gälla: 
 
att de tillfällen då alkohol förekommer i samband med någon form av representation, 

på kårstyrelseverksamhetens bekostnad, är: 

 Umeå Medicinska Studentkårs årshögtid 

 Personalrepresentation 

 Jullunchen 

 Engagemangsfesten 
 

att med undantag av ovanstående evenemang används inte medel från resultatenhet 99 
till att bekosta representation där alkoholhaltiga drycker förekommer.  

 
att den alkohol som serveras i samband med evenemangen ovan bör ej omfatta mer 

 än ett standardkuvert 
2 

 
att FestMästeriet kan köpa alkohol, under förutsättningen att dessa inköp bekostas av 

evenemangsdeltagarna och inte av medlemsavgifter eller universitetsanslag.  
 
att inköp av alkoholhaltiga drycker skall redovisas under en särskild budgetpost/er. 
 
att beslut om avsteg från denna alkoholpolicy fattas av Kårfullmäktige. 
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1. Begreppet representation saknar en bestämd definition i skattelagstiftningen. Enligt 
Skatteverkets tolkning kan utgifter för representation avse kostnad för mat, dryck och 
betjäning i samband med t.ex. restaurangbesök. 
 
Representationen kan rikta sig antingen utåt mot t.ex. företrädare för universitet, 
kommunen, landstinget och företag (extern representation) eller också inåt mot  
kårengagerade studenter eller personal (intern representation). 

 
2. Vad som avses som standardkuvert varierar med arrangemang och tradition. I denna text 

avses ett standardkuvert innefatta fördrink (ett standardglas), valfri dryck till maten (två 
standardglas), avec eller snaps (ett standardglas). UMS använder sig av socialstyrelsens 
definition, där ett standardglas innehåller 15 gram alkohol och motsvarar ungefär ett glas 
lättvin, 33 cl starköl, 45 cl folköl eller 4 cl starksprit. 


