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Chalmers Studentkårs 

Mottagningspolicy 
Denna policy gäller Chalmers Studentkår, alla dess enheter och andra organisationer som via 
Chalmers Studentkår uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis hänförs 
till dessa med beteckningen ChS.  
Policyn omfattar alla arrangemang som ordnas av ChS, personer som representerar ChS1 samt 
verksamhet i ChS lokaler2. 
För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till dokumentet ChS definitioner. 

Bakgrund 
Årligen vid höstterminsstarten anordnar Chalmers Studentkår genom teknologsektionernas 
försorg mottagning för de nyblivna chalmeristerna. Även vid vårterminsstarten anordnas en 
mottagning, dock i mindre skala. 

Mottagningens Syfte 
Chalmers Studentkårs Mottagning har som främsta syfte att, genom att erbjuda ett brett utbud av 
aktiviteter, ge alla nyblivna chalmerister möjlighet att lära känna varandra, sin skola och dess 
bakgrund samt att informera den nyblivna chalmeristen om Chalmers Studentkår och dess 
verksamhet. Detta ska ge en grund för de nya chalmeristerna att klara sina studier, utvecklas och 
trivas under hela sin chalmerstid. 
Efter mottagningen skall de nya studenterna även ha god kännedom om studentrelaterad 
information om Göteborg som inte är specifik för Chalmers. 

Mottagningens Motto 
Alla nya chalmerister som vill ska klara första tentan och alla nya chalmerister som vill ska få en 
kompis. 

Chalmers Studentkår skall verka för att: 

 Sektionernas mottagningskommittéer får adekvat utbildning, bland annat avseende 
studentkårens organisation och policys. 

 Stärka och utbilda phaddrarna 
 I allt mottagningsarbete markera ChS inställning i alkoholfrågor. 
 Så många som möjligt av de nyblivna chalmeristerna deltar i mottagningen. 
 Chalmerister deltar i mottagningen enbart av fri vilja. 
 Förbereda mottagning av både svenska och utländska mastersstudenter. 

Chalmers Studentkår accepterar inte: 

 Aktiviteter där någon form av pennalism förekommer. 
 Aktiviteter där någon form av diskriminering förekommer. 
 Att individens integritet inte respekteras, till exempel genom grupptryck. 

                                                                      
1 Förenings- eller kommittéaktiva på såväl kåren centralt som på studerandesektionerna. 
2 Lokaler som nyttjas av eller upplåts av eller via ChS. Exempelvis kårhusen, förenings- och 
kommittélokaler i och utanför kårhuset Johanneberg, sektionslokaler samt fritidsanläggningen i 
Härryda 
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 Nolluppdrag3 som åstadkommer skadegörelse eller nolluppdrag där återställande i 
ursprungligt skick inte är möjligt. 

Första versionen av denna policy antogs av FuM 1988. Policyn har sedan reviderats och nuvarande 
version antogs av FuM 2009-05-14. 

 

                                                                      
3 Uppdrag som utförs av nyblivna chalmerister under uppsyn av ansvariga arrangörer. 


