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Policy för näringslivsverksamhet
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkårens centralorganisation och dess Sektioner ska
samarbeta och bedriva sin näringslivsverksamhet med fokus på konkurrens och prissättning.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att få Teknologkårens centralorganisation och dess Sektioner att
tillsammans driva ett kontinuerligt samarbete inom dess näringslivsverksamheter som skall
genomsyras av hög kvalité och professionalism.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar Teknologkårens centralorganisation samt sektionerna.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Sara Persson, Näringslivsansvarig 16/17, Niklas Ingemansson,
Informationsansvarig 2016, Jacob Tyrberg, Näringslivsansvarig 17/18
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM2/2018 (Jacob Tyrberg)
Omarbetning färdigställd av: Fastställd omarbetning enligt beslut: -
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2.

Vilka som bedriver näringslivsverksamhet

Näringslivsverksamheten ska främst bedrivas via näringslivsutskotten och
projektgrupperna för arbetsmarknadsmässorna på Teknologkåren eller Sektionerna. När
andra delar av verksamheten ska kontakta företag eller bedriva näringslivsverksamhet bör
alltid näringslivsutskottet för Teknologkåren eller berörd sektion kontaktas först.

3.

Konkurrens

Teknologkårens centralorganisations och Sektionernas näringslivsverksamhet ska i så stor
utsträckning som möjligt inte konkurrera med varandra.
Om ett företag eller organisation är relevant för färre än tre Sektioner skall företaget eller
organisationen främst hänvisas till berörda Sektioner. Det gäller inte ARKAD och
Sektionernas mässor.
Om ett företag eller en organisation vänder sig till en Sektion men önskar att även nå
studenter vid fler Sektioner så kan dessa Sektioner antingen samarbeta eller så kan
företaget hänvisas till Teknologkårens centralorganisation.
Om en Sektion har event med ett företag eller en organisation som också vill nå
medlemmar hos andra Sektioner är detta en möjlighet om de andra Sektionerna
kompenseras för detta.

4.

Priser

Kontinuerlig kontakt mellan Sektionernas näringslivsansvariga och mässansvariga sker
med fördel under Näringslivskollegiet respektive Mässkollegiet.
Näringslivskollegiet och mässkollegiet bör sträva efter att ha en jämn prisbild över hela
Teknologkåren.
I fallet då Sektioner inte vet hur ett företag eller en organisation skall behandlas bör detta
lyftas till Näringslivskollegiet respektive Mässkollegiet. Detta kan exempelvis röra frågor
kring huruvida en organisation eller företag bör betala fullpris eller ej.

5.

Tolkning

Vid tvister eller oklarheter kring denna policy eller övriga näringslivsfrågor har
Näringslivsansvarig samt Projektledare för ARKAD tolkningsrätt var för sig. Kårordförande
har tolkningsföreträde kring vem som äger frågan.
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