Kårhuset Lund, 2016-04-07
Fullmäktige

Denna policy beskriver hur Teknologkåren ska arbeta med olika områden kopplat till sociala
aktiviteter.

Syftet med denna policy är att bidra till att Teknologkåren ska erbjuda ett brett spektrum av
aktiviteter att dessa ska vara så inkluderande som möjligt.

Policyn omfattar all Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess sektioner.

Utkast färdigställt av: Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):





FM5/2014 ( - )
FM7/2015 (Gustav Seemann)
FM4/2016 (Styrdokumentsgruppen)
FM8/2016 (Anders Lundqvist Persson)

Fritid är ett av Teknologkårens tre huvudområden. Teknologkåren anordnar varje år en rad
olika sociala aktiviteter, såväl traditionella som nya initiativ.
Med social aktivitet menar Teknologkåren en tillställning som syftar till att skapa och stärka
gemenskap mellan medlemmarna. Teknologkåren anordnar både alkoholfria aktiviteter och
aktiviteter där det serveras alkohol. Teknologkåren anser att sociala aktiviteter är en viktig
faktor för att studenter ska ha en bra studietid och lyckas i sina studier.
Teknologkåren månar om att alla medlemmar känner sig välkomna att delta vid
Teknologkårens arrangemang. För att tillgodose alla medlemmars behov strävar
Teknologkåren efter att erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter och att alla aktiviteter ska
vara så inkluderande som möjligt.
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För att uppnå dessa mål anser Teknologkåren
att

Teknologkårens arrangemang ska vara välplanerade och genomföras med
dessa mål i åtanke,

att

alla arrangemang ska ha någon huvudansvarig,

att

den ansvarige ska vara nykter under arrangemanget och verka för att denna
policy följs,

att

föreskrivna tillstånd ska sökas och vara beviljade,

att

arrangemang ska anordnas samt genomföras på ett sätt som speglar
Teknologkårens värdegrund.

En social aktivitet ska vara en positiv upplevelse, även för de som jobbar. För att de
medlemmar som jobbar under arrangemanget ska få en trevlig och positiv arbetsmiljö anser
Teknologkåren
att

alla jobbare ska känna att deras insats är uppskattad och behövd,

att

alla jobbare ska ges möjlighet att bidra efter sina förutsättningar,

att

vid längre arbetspass ska jobbare erbjudas kostnadsfri mat samt rimliga
pauser.
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