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MOTTAGNINGSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Fastställd av kårfullmäktige den 30 mars 2010 samt reviderad och fastställd av kårfullmäktige 
den 14 december 2016. 

Denna mottagningspolicy behandlar Umeå studentkårs mottagningsverksamhet. Den ska 
användas som vägledning eller som ett verktyg för att genomföra en god mottagning. 

Umeå studentkår grundar sin verksamhet i uppfattningen att alla människor ska behandlas med 
största respekt, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, klassbakgrund, etnisk tillhörighet och 
religion eller annan trosuppfattning, funktion eller ålder. Umeå studentkår tar följaktligen 
kraftfullt avstånd från alla former av förtryck och diskriminering med särskilt hänseende på 
ovannämnda aspekter. 

Mottagningspolicyn finns till för att vägleda dem som anordnar mottagningen och andra 
aktiviteter för studenter. Vårt mål är att alla ansvariga ska ha medverkat i Umeå studentkårs 
mottagningsutbildning för att ha möjlighet att löpande diskutera och utvärderas verksamheten. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar i de fall dessa finns. 

Mottagningens syfte 

För en majoritet av studenterna är det första gången de kommer i kontakt med sina 
klasskamrater, sin utbildning, universitetet och Umeå. Syftet med mottagningen är att välkomna 
studenterna till denna miljö. Det är även ett tillfälle att sammansvetsa och stärka en grupp som 
ska spendera sina närmaste år tillsammans och ge dem en bra tid att minnas när studierna är 
avslutade. Mottagningen ska även ge studenterna möjlighet att upptäcka studentlivet, 
studentengagemanget och skapa tillfällen för att möta människor. 

Mottagningen ska rikta sig till Umeå studentkårs befintliga eller potentiella medlemmar. 

I vår mottagningsverksamhet ska: 

– alla studenter känna sig välkomna. 

– det finnas aktiviteter som är anpassade för alla studenter. 

– det informeras om att deltagande i mottagningen är frivilligt. 

– ansvariga vara goda exempel inför de nya studenterna. 

– Umeå studentkårs alkoholpolicy efterlevs. 

– det finnas en medvetenhet om alkoholriskbruk och att aktiviteter anpassas därefter. 

 

I vår mottagningsverksamhet accepteras inte: 

– någon form av kränkningar eller diskriminering. 

– tvång på något sätt. 

– påtryckningar att dricka alkohol. 

– aktiviteter som orsakar skador eller skadegörelse. 


