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Förord

jklj
I det vardagliga arbetet på Linnéstudenterna så uppkommer situationer då man måste
kunna hantera en situation på ett sätt så att de stämmer överens med organisationens
värdegrund, verksamhetsmål och andra styrdokument fastställda av medlemsmötet
och/eller årsmötet. Detta samlade policydokument för interna frågor ska alltid hållas
i åtanke då sådana situationer uppstår.
Policydokumentet ska fastslås av Medlemsmötet och revideras via Medlemsmötet vid
behov.
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Alkohol är en socialt accepterad drog. Linnéstudenterna tar inte avstånd
från alkohol men ser det inte heller som en nödvändighet för ett bra
studentliv. Det är viktigt att varje individ ska få välja om den ska dricka
alkohol eller inte.
Linnéstudenterna är i grunden en ideell organisation som bygger på att
representera medlemmars och studenters åsikter. Inför dessa är det
viktigt att Linnéstudenternas anställda och förtroendevalda visar att de
kan förvalta medlemmarnas förtroende på absolut bästa sätt. Därför är
det viktigt att organisationens anställda, personal och förtroendevalda
lever upp till de krav och förväntningar som medlemmar och studenter
har på organisationen. Personalen och de förtroendevalda inom
Linnéstudenterna är de främsta representanterna för organisationen och
därför är det viktigt att skilja på arbete och fritid. Vad envar gör på sin
lediga tid är deras ensak men detta ska således inte förknippas med
Linnéstudenternas uppdrag.

Representation

För de förtroendevalda kan detta bli svårt, då det politiska uppdraget
innebär arbete på kvällstid ibland med aktiviteteter som involverar
alkoholkonsumtion. Vid representation på aktiviteter där alkohol
förekommer, så ska den förtroendevalda eller anställda alternativt avstå
från alkoholkonsumtion eller klart och tydligt visa att de är där i
egenskap av privatperson. Det är också viktigt att organisationens
anställda och förtroendevalda inte dricker alkohol när de har på sig sina
särskilt tilldelade profilprodukter, då personens privata åsikter och
handlingar kan uppfattas som Linnéstudenternas gemensamma.

Linnéstudenternas evenemang

Linnéstudenterna bjuder inte på alkohol. Linnéstudenterna ser de medel
som de förvaltar i förlängningen som sina medlemmars pengar och ska
därför inte spendera dessa medel på alkolkonsumtion. Linnéstudenterna
bjuder gärna studenter och samarbetspartners på mat vid speciella
tillfällen men då ingår inte alkohol.
Linnéstudenterna har nolltolerans mot narkotika. Detta innebär att
droger och drogpåverkade personer inte accepteras på arbetsplatsen eller
på Linnéstudenternas aktiviteter.
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Linnéstudenternas värderingar
 Linnéstudenternas arbetsplatser skall vara alkohol- och drogfria.
 Drog-/alkoholpåverkade personer får ej vistas på arbetsplatsen
utan skall avvisas.
 Anställd eller förtroendevald med missbruksproblem skall
erbjudas och förmås att ta emot hjälp.
 Varje chef har ansvar för att medarbetarens kända eller misstänkta
missbruksproblem blir uppmärksammade.
 Vid misstanke om drogmissbruk äger Linnéstudenterna rätten att
begära ett drogtest av den anställde eller förtroendevalda.
 Linnéstudenterna skall verka för att Linnéuniversitetet skall vara
en alkohol och drogfri studie –och arbetsplats. Linnéstudenterna
skall vidare verka för att umgängesformer där alkoholkonsumtion
är det centrala inte accepteras.
 Användning av narkotikaklassade preparat accepteras inte.
 Alkohol får aldrig förekomma som betalning för arbete inom
Linnéstudenterna.
 Linnéstudenterna skall vid samtliga arrangemang kunna erbjuda
likvärdiga alkoholfria alternativ.
 Personal både anställda samt förtroendearvoderade vid
Linnéstudenterna får inte vara påverkade av alkohol eller droger
på arbetstid.
 Linnéstudenterna ska verka för att utbildningsföreningar och
övriga föreningar tar fram samt efterlever en egen
alkoholpolicy.
 Linnéstudenterna bjuder inte på alkohol.
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Policy: Etiska
riktlinjer
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Visionen är att alla studenter ska kunna vara medlemmar i
Linnéstudenterna och för att vi ska lyckas med detta krävs att vi är en
öppen och inbjudande organisation med sunda värderingar.

Politisk och religiös obundenhet
Studentkåren strävar efter att alla studenter ska känna sig hemma i vår
organisation. Linnéstudenterna är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation. Dock så kan politiska och religiösa grupper i vissa fall köpa
annonsutrymme, synas på våra mässor och liknande. Väl involverad i
Linnéstudenternas verksamhet ska dessa aktörer behandlas på ett
likvärdigt sätt, men bryter exponeringens budskap mot
Linnéstudenternas syfte och värdegrund förbehåller sig Linnéstudenterna
rätten att avbryta exponeringen. Studentföreningar med partipolitiska
eller religiösa intressegrunder ska behandlas som övriga
intresseföreningar och kan därmed ges studentföreningsstatus på samma
villkor som övriga föreningar.

Samarbeten som ska undvikas

Linnéstudenterna involverar sig inte i något som är olagligt och väljer
dessutom att ställa sig utanför externa samarbeten som involverar
verksamheter såsom tobak, alkohol, vapen, spel i olika former,
pornografi och kränkande eller diskriminerande handlingar.

Kommunikationspolicy
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Linnéstudenterna står inför en rad utmaningar som kräver en hög och samlad
kompetens inom kommunikationsområdet. Medlemsvärvning, studentinflytande,
opinionsbildning och inflytande över Linnéuniversitetets beslut är några av de
områden som kräver en god kommunikation och intern samordning.
Målet med kommunikationen är att skapa och upprätthålla en relation med interna
och externa intressenter för att utveckla verksamheten och uppfylla målen så som de
är specificerade i styrelsens verksamhetsplan. Genom kommunikation med utvalda
målgrupper kan Linnéstudenterna också utveckla effektiva och trovärdiga budskap
som stärker studenternas position i samhället.

Styrdokument för kommunikationsarbetet
• Linnéstudenternas kommunikationspolicy (detta dokument) beskriver
övergripande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet. Den anger också
ansvarsfördelningen och beskriver viktiga målgrupper. Beslutsnivå: Medlemsmötet.
• Kommunikationsstrategin ger anvisningar om konkreta metoder och kanaler för
kommunikationsarbetet utifrån kommunikationspolicyn.
Beslutsnivå: Styrelsen.
• Årliga kommunikationsplaner beskriver konkreta årsplaner över aktiviteter med
utgångspunkt i kommunikationspolicyn och kommunikationsstrategin. Planerna
utarbetas i samarbete mellan presidiet och informatören, eventuellt med andra
tjänstemän. Beslutsnivå: Presidiet.
Ansvarig tjänsteman för samtliga styrdokument: informatören.

Nyckelord
Följande nyckelord (ej rangordnade) är centrala för Linnéstudenterna:
Relevans
Informationen ska vara relevant ur mottagarens perspektiv och vara
målgruppsanpassad i budskap, språk och tilltal.
Saklighet
Linnéstudenterna ska alltid skildra sakförhållanden på ett korrekt och nyanserat sätt.
Tillgänglighet
All information ska ha ett rakt och okomplicerat språk och alltid vara lätt tillgänglig.
Tydlighet
I all kommunikation ska Linnéstudenterna ha en tydlig avsändaridentitet. Vår grafiska
profil ska användas i alla sammanhang där vi exponeras.
Öppenhet
Som medlemsorganisation strävar vi efter så stor öppenhet som möjligt, i synnerhet
gentemot våra medlemmar. Styrdokument, protokoll, beslutsunderlag etcetera ska i
möjligaste mån vara lätt tillgängliga för intresserade.
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Ansvar
Varje enskild medarbetare och förtroendevald har ett eget ansvar att söka
information och kommunicera med kollegor, medlemmar och andra intressenter om
förhållanden som har betydelse för verksamheten. Alla som är verksamma inom
Linnéstudenterna kan vända sig till informatören för råd och stöd i sitt
kommunikationsarbete.
Informatören ansvarar tillsammans med presidiet för Linnéstudenternas
övergripande interna och externa kommunikation. Informatören har en rådgivande
roll gentemot hela organisationen (och i viss mån även studentföreningar) och
tillhandahåller vissa specialistfunktioner, så som mediahantering och framtagning av
trycksaker.
Presidiet har ansvar för att tillsammans med informatören upprätta en årlig
kommunikationsplan.

Målgrupper
Linnéstudenternas målgrupper (ej rangordnade) är:
Allmänheten
Samverkan med det omgivande samhället är viktigt för Linnéstudenterna. Genom att
delta i samhällsdebatten främjar vi studenternas situation, samverkan med
näringslivet och den allmänna samhällsutvecklingen. Vi företräder framtidens
kvalificerade arbetskraft och ledare.
Finansiärer och sponsorer
Efter kårobligatoriets avskaffande 2010 har det blivit viktigt att finna alternativa
finansieringsvägar för verksamheten. Huvudfinansiärer är staten (genom
universitetet) och medlemmarna. Men genom en god kommunikation kan vi även få
andra finansiärer till vår verksamhet.
Journalister
Massmedia är en effektiv kanal för att nå Linnéstudenternas samtliga målgrupper.
Generös service till representanter från massmedier och aktivt deltagande i den
lokala, regionala och nationella debatten gynnar organisationen och studenterna.
Medarbetare och styrelse
En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för en god och
utvecklande arbetsmiljö. Intern kommunikation handlar om att göra människor i
organisationen delaktiga i verksamheten. Den har också betydelse för att den externa
kommunikationen ska bli effektiv och trovärdig. Förtroendevalda och tjänstemän ska
vinnlägga sig om en öppenhet gentemot varandra.
Näringsliv och offentlig förvaltning
Samverkan med näringsliv och offentlig förvaltning är en viktig förutsättning för
verksamhetens utveckling och förnyelse. Aktivt deltagande i sammanhang där företag
och myndigheter agerar ökar möjligheten till inflytande och att finna potentiella
samarbetspartners.
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Medlemmar
Linnéstudenterna är i första hand en medlemsorganisation som värnar särskilt om de
studenter som valt att bli medlemmar. Dessa är en målgrupp av avgörande betydelse,
och ska prioriteras. Genom en tydligt riktad kommunikation ökar känslan av att
medlemskapet ger mycket tillbaka till den enskilde.
Opinionsbildare och beslutsfattare
Linnéstudenterna har goda möjligheter att påverka ståndpunkterna hos
opinionsbildare och beslutsfattare lokalt och regionalt genom en riktad
kommunikation som tydligt pekar ut en viljeriktning och förslag till åtgärder.
Potentiella medlemmar
Samtliga studenter vid Linnéuniversitetet är potentiella medlemmar, liksom de
personer som är blivande studenter vid vårt lärosäte. Genom en tydlig
kommunikation till dessa kring medlemskapets fördelar ökar chanserna att de väljer
att ansluta sig till organisationen. Detta ger i sin tur Linnéstudenterna större
legitimitet som studentkår.
SFS och studentkårer
Genom samarbete med SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) och andra
studentkårer i Sverige stärker vi vårt inflytande på nationell nivå. Genom att vi är
aktiva i vår kommunikation med dessa ökar också möjligheten för oss att lyfta våra
frågor och få stöd.
Universitetet
Linnéstudenterna arbetar ständigt med att påverka Linnéuniversitetets medarbetare
och ledning för att främja studenternas intressen. Genom studentrepresentanter,
skrivelser och granskning påverkar vi universitetet inifrån. Genom medial debatt och
offentligt samtal påverkar vi utifrån.

Policy för resor,
kost och logi
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Linnéstudenternas policy för resor, kost och logi tar fasta på
organisationens ekonomiska förutsättningar, förståelse för
förtroendevalda och anställdas arbetssituation samt hur vi gemensamt
kan bidra till en hållbar utveckling. Policyn omfattar presidialer, styrelse,
anställda och övriga representanter för Linnéstudenterna.

Resor
Miljöanpassade alternativ väljs i första hand vid resor på arbetstid. Om
en stor vinst i tid och/eller pengar föreligger kan andra alternativ
övervägas. En godkänd kvittoredovisning är ett krav för att få
ekonomisk kompensation för utlägg. Studentrabatt utnyttjas alltid om
möjligheten finns.

Kost
Allmänt gäller att ingen alkohol någonsin ersätts av Linnéstudenterna.
Organisationen ersätter inga matutlägg förutom vid övernattningar och
vid representation. En godkänd kvittoredovisning är ett krav för att få
ekonomisk kompensation för utlägg. Studentrabatt utnyttjas alltid om
möjligheten finns.
Vid övernattning: Frukost ingår alltid samt lunch och middag varje dag
(lunch max 100 kronor, middag max 150 kronor). Att inte slösa med
organisationens medel är en självklarhet.
Representationsmiddagar: Dessa ersätts alltid av organisationen även
om det inte föreligger någon övernattning i samband med middagen.

Logi
Vid övernattningar gäller att kostnaden ska vara skälig. Dubbelrum är det
som generellt gäller, men om resan överstiger två nätter eller priset så
tillåter, så är enkelrum ett acceptabelt alternativ. Om resesällskapet är 6
personer eller fler så gäller inte reglerna kring enkelrum, utan dubbelrum
är det naturliga valet. En godkänd kvittoredovisning är ett krav för att få
ekonomisk kompensation för utlägg. Studentrabatt utnyttjas alltid om
möjligheten finns.

Sidan 8 av 1

