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Syfte med policy för mottagningsverksamhet  
Policyn ska ge vägledning för hur vi med utgångspunkt i mottagningsverksamheten 
framgångsrikt ska bygga långvariga relationer med studenterna. Policyn syftar 
främst till att:  
 

- Beskriva riktlinjer för hur mottagningsverksamhet ska bedrivas i form av 
aktiviteter.  

- Beskriva riktlinjer för kommunikation och rapportering.  
- Beskriva en projektledares skyldigheter.  
- Beskriva en fadders eller buddies skyldigheter.  

 
Syfte med mottagningsverksamhet  
Mottagningsverksamheten hos Föreningen Ekonomerna syftar till att ge de nya 
studenterna ett varmt välkomnande till Stockholm Business School (SBS) och 
introducera dem till universitetsstudier och studentlivet. Mottagningsverksamheten 
syftar även till att introducera de nya studenterna till Föreningen Ekonomerna och 
dess verksamhet samt ge kännedom om Föreningens samarbetspartners och 
sponsorer.  
 
 
Målsättning med mottagningsverksamhet  

- Varje ny student ska få möjlighet att bygga ett socialt nätverk.  
- Aktiviteterna ska präglas var variation och rikta sig till ett brett spektrum av 

studenter.  
- Ingen ska känna sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad.  
- Ett sunt förhållningssätt till alkohol under mottagningen.  
- Främja ett samarbete och integration studenter emellan.  

	
	



 

 
Generella riktlinjer  
Mottagningsverksamheten ska arrangeras med hög professionalism av samtliga 
inblandade.  

- Mottagningsverksamheten ska bedrivas i linje med Föreningen Ekonomernas 
övergripande strategi och gällande policys, med särskild betoning på 
Likabehandlingspolicyn samt Policy för alkoholhaltiga drycker och droger. 

- Beslut och åtgärder ska alltid baseras på vad som är bäst för Föreningen 
Ekonomerna.  

- Mottagningsverksamheten ska vara öppet och proaktivt i kommunikation 
med berörda parter.  

- Mottagningsverksamheten ska främst rikta sig till studenter på SBS. 
- Mottagningsverksamheten ska kommunicera en konsekvent bild av 

varumärket Föreningen Ekonomerna.  
- Att delta i mottagningsverksamheten ska vara frivilligt och allt tvång, 

pennalism, diskriminering eller kränkande av individens integritet är strängt 
förbjudet. Vidare får inga uppdrag ges som står i strid mot gällande lagar och 
förordningar. 

- Mottagningsverksamheten måste ha variation av aktiviteter som riktar sig till 
ett brett spektra av studenter.  

- Mottagningsverksamheten ska främja god kamratskap.  
- Förtroendevalda personer samt de som representerar Föreningen Ekonomerna 

på mottagningsverksamhetens evenemang skall hålla micronomfriden.  

 
Faddergeneraler och Master’s Welcoming Weeks-koordinatorer 
skall  

- Vara väl insatta i Föreningen Ekonomernas övergripande strategi och policys 
och ansvara för att faddrarna/buddies är insatta i dessa.  

- Planera, samordna och vara ansvariga för Fadderiet/Master’s Welcoming 
Weeks. 

- Sträva efter ett gott samarbete med föreningens övriga utskott och projekt. 
- Sträva efter ett gott samarbete med externa parter.  
- Sammanställa en budget och projektplan, samt använda dessa som 

styrverktyg under projektets gång.  
- Löpande informera styrelsen om projektets gång, i första hand via andre vice 

ordförande/internationellt ansvarig.  



 

- Alltid vara en god förebild för faddrar/buddies och 
micronomer/utbytesstudenter.  

- Alltid vara en god representant för Föreningen Ekonomerna vid samtliga 
interna evenemang.  

- Alltid vara kontaktbar under perioden då Fadderiet/Master’s Welcoming 
Weeks är igång.  

- Aldrig missbruka sin position.  
- Hålla micronomrid under Fadderiet/Master’s Welcoming Weeks.  
- Ansvara för att hålla en god kommunikation till faddrar/buddies och se till att 

faddrar/buddies alltid är uppdaterade om Fadderiet arrangemang.  
- Under projektets gång och efter det är avslutat hjälpa till att hitta lämpliga 

faddergeneraler/Master’s Welcoming Weeks-koordinatorer till nästa termin.  
- Ge en fullständig skriftlig och muntlig överlämning till nästkommande 

faddergeneraler/Master’s Welcoming Weeks-koordinatorer.  
- Bevara det studentikosa i Föreningen Ekonomerna.  
- Kunna få ett skriftligt intyg vid avklarat Fadderi/Master’s Welcoming Weeks.  

 
 

Faddrar/Buddies skall  
- Vara väl insatta i de riktlinjer och policys som faddergeneraler/Master’s 

Welcoming Weeks och styrelsen presenterar för faddrar/buddies.  
- Alltid verka för att alla nya studenter ska få ett varmt välkomnande till sin 

studietid.  
- Alltid vara en god representant för Föreningen Ekonomerna vid samtliga 

interna evenemang.  
- Garantera att det inte förekommer hets eller uppmaning till att dricka alkohol.  
- Garantera att ingen student känner sig kränkt eller ofredad.  
- Låta de nya studenterna bilda sig en egen uppfattning om kurser, lärare, 

Föreningen Ekonomerna och övriga studierelaterade aspekter.  
- Respektera Programutskottets arbete och hänvisningar.  
- Inte dricka sig märkbart berusad vid arrangemang i Fadderiet/Master’s 

Welcoming Weeks.  
- Hålla micronomfrid under Fadderiet/Master’s Welcoming Weeks.  
- Löpande informera till faddergeneraler/Master’s Welcoming Weeks-

koordinatorer om viktiga händelser.  
- Kunna få ett skriftligt intyg vid avklarat fadderskap.  



 

- Ej vara aktiv i Ledningsgruppen under samma termin, såvida inte speciella 
omständigheter råder. 

Översättning 
Vid tvetydighet i samband med tvistefrågor trumfar den svenska policyn den 
engelska översättningen.  
 


