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Syfte och bakgrund
I början av varje termin anordnar Föreningen Ekonomerna mottagningsverksamhet
för samtliga nya studenter vid Stockholm Business School (SBS). Den
mottagningsverksamhet som anordnas syftar till att introducera dem till
universitetet, studentlivet samt Föreningen Ekonomernas verksamhet.
Denna policy syftar till att:
-

Ge vägledning i hur mottagningsverksamheten bör bedrivas för att skapa
långvariga relationer med studenterna.

-

Ge riktlinjer för hur mottagningsverksamhetens olika aktiviteter bör bedrivas.

-

Ge riktlinjer för kommunikation och rapportering.

-

Redogöra för en projektledares skyldigheter.

-

Redogöra för en “Buddy’s” samt eventuell projektgrupps skyldigheter.

Riktlinjer
Mottagningsverksamheten skall:
-

Främja gott kamratskap och integration studenter emellan.

-

Präglas av ett sunt förhållningssätt till alkohol.

-

Arrangeras med hög professionalism av samtliga inblandade samt erbjuda ett
brett spektrum av aktiviteter.

-

Kommunicera en konsekvent bild av varumärket Föreningen Ekonomerna.

-

Främst rikta sig till studenter vid SBS.

-

Bedrivas i linje med Föreningen Ekonomernas ändamål och policys, med
särskild betoning på Likabehandlingspolicyn samt Policy för droger och
alkoholhaltiga drycker.
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-

Vara frivillig. Allt tvång och pennalism är strängt förbjudet. Vidare får inga
uppdrag ges som står i strid mot gällande lagar och förordningar.

-

Förtroendevalda samt personer som representerar Föreningen Ekonomerna
på mottagningsverksamhetens evenemang får inte bryta mot
”micronomfriden” eller på annat sätt missbruka sin position.

Projektledare skall
-

Planera, samordna och ansvara för mottagningsverksamheten.

-

Vara väl insatta i Föreningen Ekonomernas ändamål, policys och riktlinjer
samt ansvara för att informera Buddies om dessa.

-

Sträva efter ett gott samarbete med föreningens övriga utskott, mästerier och
projekt.

-

Sträva efter ett gott samarbete med externa parter.

-

Löpande informera styrelsen om projektets utveckling, i första hand via
Andre Vice Ordförande och Internationellt Ansvarig.

-

Vara en god förebild för Buddies samt nya studenter.

-

Vara en god representant för Föreningen Ekonomerna vid samtliga
evenemang.

-

Vara kontaktbara under projektets gång.

-

Hålla god kommunikation med Buddies och projektgrupp samt säkerställa att
de uppdateras om mottagningsverksamhetens upplägg.

-

Ge skriftlig och muntlig överlämning till efterträdande projektledare.

-

Sträva efter att bevara traditioner inom Föreningen Ekonomerna.

-

Inte bryta mot ”micronomfriden” eller på annat sätt missbruka sin position.

Buddies och projektgrupp skall
-

Vara väl införstådda med Föreningen Ekonomernas ändamål, policys och
riktlinjer.

-

Sträva efter att alla nya studenter ska känna sig välkomna.

-

Vara en god representant för Föreningen Ekonomerna vid samtliga
evenemang.

-

Vara uppmärksam på att det inte förekommer hets eller uppmaning till att
dricka alkohol.

-

Vara uppmärksam på att ingen student känner sig kränkt eller ofredad.

-

Se till att de nya studenterna får möjlighet att bilda sig en egen uppfattning
om kurser, lärare samt universitetet.

-

Respektera Programutskottets arbete och hänvisningar.
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-

Inte dricka sig märkbart berusad under mottagningsverksamhetens
arrangemang.

-

Löpande informera projektledare om betydande händelser och observationer.

-

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

-

Inte bryta mot ”micronomfriden” eller på annat sätt missbruka sin position.
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