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Göta studentkårs insparkspolicy 

Denna policy gäller Göta studentkår och de delar av dess organisation, såsom 
kårföreningar och studentgrupper som bedriver insparksverksamhet för nya studenter vid 
Göteborgs universitet. 

Bakgrund 
I samband med terminsstart organiseras en mångfald av olika insparksaktiviteter vid Göta 
studentkårs fem sektioner på olika nivåer och av varierande aktörer. Dessa aktörer skall 
vara en del av Göta studentkår. Denna policy har som syfte att slå fast gemensamma 
värderingar och definiera insparkens syfte. 

Insparken är ett gemensamt ansvar för Göta studentkår. Kårstyrelsen har ansvaret för att 
följa upp att insparken bedrivs i enlighet med denna policy. Ansvaret för det praktiska 
genomförandet av insparken tillfaller sektionsstyrelserna samt eventuella 
insparkskoordinatorer. 

Insparkens syfte 

Insparkens syfte är att: 
> Nya studenter skall få en positiv start på sin studietid och känna sig välkomna till 

Göteborgs universitet och i Göteborg som studentstad. 
> Skapa studentgemenskaper och mötesplatser där studenter lär känna varandra. 
> Främja och synliggöra existerande studentgemenskaper; såsom kårföreningar och 

studentgrupper.  
> Studenter skall få information om Göta studentkår och Göteborgs universitet. 
> Studenter skall få en positiv bild av Göta studentkår samt dess studentgruppers och 

kårföreningars verksamhet. 
> Rekrytera medlemmar till Göta studentkår. 
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Åtaganden 

Göta studentkår skall verka för: 
> Att insparken skall vara väl koordinerad, tillgänglig och mångfaldig vid samtliga av 

Göta studentkårs sektioner 
> Att ansvariga för insparksverksamhet, medarbetare, funktionärer och organisatörer 

får relevant utbildning, bland annat avseende Göta studentkårs organisation och 
policys 

> En ansvarsfull alkoholhantering och en medvetenhet om risker med alkohol 
> En inkluderande atmosfär som genomsyrar hela insparken 
> Att lokala bestämmelser åtföljs 
> Att begrepp som “nolla” och “nollning” fasas ut vid Göta studentkårs sektioner 

Göta studentkår accepterar inte: 
> Någon form av pennalism 
> Någon form av diskriminering 
> Att förtäring av alkohol uppfattas som ett tvång eller meriterande 
> Kränkande behandling 
> Lagbrott 
> Skadegörelse 
> Brukande av illegala substanser 
> Att de nya studenterna utsätts för situationer som de kan känna obehag inför; 

såsom alkoholhets, negativt grupptryck eller intima relationer. 

Långsiktiga mål 

Insparkens långsiktiga mål är att: 
> Inspark av hög kvalitet vid alla Göta studentkårs sektioner genomförs 
> Fungerande överlämning sker mellan arrangerande aktörer från ett år till nästa, 

genom välfungerande dokumentation och kommunikation 
> Söka externa medel för finansieringen av insparksverksamheten 
> Göta studentkår tydligt står som avsändare för insparkens alla aktiviteter 
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Organisation, rutiner och dokument 

Under insparken skall även följande dokument beaktas: 
> Göta studentkårs phadderkontrakt skall signeras av de som önskar medverka i att 

välkomna de nya studenterna. Sektionsstyrelsen äga rätt att göra tillägg med 
sektionsspecifika bestämmelser, men ej göra strykningar i kontraktet.  

> Arbetsordning för insparkskoordinatorer gäller de som ansvarar för samordningen 
av Göta studentkårs inspark.  

> Ekonomirutiner för inspark samt Budgetmall för inspark skall användas i 
planeringen och redovisandet av insparkens ekonomi. 

 


