Chalmers kemiteknologsektions
aspningspolicy
Definition
Denna policy gäller Chalmers kemiteknologsektion, alla dess enheter och andra organisationer som via
Chalmers kemiteknologsektion uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis
hänförs till dessa med beteckningen kommittéer.

Bakgrund och syfte
Under aspningen har varje kommitté tillfälle att visa upp sig, sin kommitté och dess arbete. Aspningen
skall vara en rolig upplevelse för alla teknologer vid Chalmers kemiteknologsektion. Syftet med denna
policy är att underlätta aspningen för samtliga kommittéer samt eliminera eventuella oklarheter som
kan uppstå.

Övriga frågor
Vid förslag på förbättring av policy, otydliga situationer eller allmänna relevanta frågor, var god
kontakta teknologsektionsstyrelsen och då lämpligast sektionens vice ordförande.
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Instruktioner
1. Kommittéer som har asptillfälle samma period ska tillsammans under ett ordföranderåd
komma överens om när asptillfällena ska äga rum.
2. Aspaffischer får endast sättas upp på anslagstavlor.
3. Aspaffischernas innehåll ska vara riktade mot kommitténs arbete och inte anspela på något
annat än det arbete som kommittén utför.
4. Varje kommitté är ansvarig för att aspaffischerna tas ner efter avslutad aspperiod.
5. Alla aspaktiviteter måste godkännas av styret.
6. Det måste hållas minst ett nyktert asptillfälle.
7. Varje aspaktivitet ska ha ett väl genomtänkt syfte och alkohol ska inte stå i fokus under dessa
aktiviteter.
8. Aspklädseln får ej vara stötande eller kränkande.
9. Man får inte lyfta fram sin kommitté på någon annan kommittés bekostnad, d.v.s. man får inte
säga eller skriva något nedlåtande om någon annan kommitté på hemsidor, affischer etc.
10. Man får endast uppmuntra till att söka. Man får med andra ord uppmuntra aspar till att söka
sin egen kommitté, men inte avråda dem från att söka en annan.
11. Man får inte utesluta någon asp eller annan teknolog från arrangemang.
12. Man får inte utsätta asparna för något som kan upplevas kränkande.
13. Man får inte favorisera någon asp.

Åtgärder
Skulle man bryta mot någon punkt i Chalmers kemiteknologsektions aspningspolicy kan resterande
aspningstillfällen komma att ställas in.
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