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Poängmodell för tilldelning av klubbrum och förråd till
föreningarna
Allmänt om lokaltilldelningsprocessen
När nya klubbrum eller förråd blir lediga informerar vi i föreningsbrevet om den allmänna ansökningen till
dem. Klubbrummen går i regel till de föreningar som inte har sådana lokaler sedan tidigare. Om två eller
flera föreningar får samma poäng beaktas poängen som föreningarna fått i ansökan om föreningsbidrag.
Förråd och klubbrum fördelas ändå främst utgående från ansökningarna. Lokalkommittén går igenom
ansökningarna och poängsätter dem. Poängen sätts utgående från ansökningarna. Poängsättningen utgör
grunden när lokalkommittén föreslår för styrelsen vilken förening som ska få lokalen. Poängen offentliggörs
inte direkt, men motiveringarna för besluten ges skriftligen till de sökande.
En lokal kan inte beviljas en förening som i sin medlemsantagning eller verksamhet diskriminerar AUS
medlemmar på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt,
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet med anknytning till
personen. Undantaget är körer som kan bestå av enbart män eller kvinnor.
Två eller flera föreningar kan ansöka om en lokal med en gemensam ansökan. Utöver de övriga ombedda
uppgifterna ska ur ansökan i sådana fall framgå hur föreningarna tänker ordna förvaltningen av och
ansvaret för lokalen (till exempel hyresbetalningen) sinsemellan.
Poängsättningsmodellen är indelad i två delar – klubbrum och förråd. Poäng tilldelas enligt vilka lokaler
föreningen ansöker om. Klubbrumsdelen består av sju delar som kan ge sammanlagt 100 poäng.
Förrådsdelen består av två delar som kan ge sammanlagt 25 poäng. Inga halva poäng delas ut. Resultatet
från poängsättningsmodellen kan anpassas vid behov.

Del 1: Klubbrum (sammanlagt 100 poäng)
1.1: Föreningens syfte och kärnverksamhet
1.2: Föreningens nuvarande lokaler (5 poäng)
1.3: Likaberättigande i föreningens verksamhet (25 poäng)
1.4: Samhörighet i föreningens verksamhet (20 poäng)
1.5: Mångsidigheten i den verksamhet som ordnas i lokalen, särskilt med beaktande av föreningens
kärnverksamhet (35 poäng)
1.6: Klubbrummets inverkan på föreningens nuvarande verksamhet (15 poäng)

Del 2: Förråd (sammanlagt 25 poäng)
2.1: Föreningens syfte och kärnverksamhet
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2.2: Omfattningen av föreningens verksamhet och förrådets tillgänglighet för medlemmarna (10 poäng)
2.3: Förrådets inverkan på föreningens nuvarande verksamhet (15 poäng)

Poängsättningsmodellens innehåll och beräkningsmetod
Del 1: Klubbrum (sammanlagt 100 poäng)
1.1. Vad är föreningens syfte och kärnverksamhet?
När föreningen ansöker om lokalen ska den i ansökan berätta varför föreningen grundats och vad som hör
till dess kärnverksamhet. Denna punkt ger inga separata poäng.

1.2. Föreningens nuvarande lokaler (5 poäng)
Nya klubbrum ges i regel till de föreningar som inte sedan tidigare har någon form av lokal i användning.
Lokalbytare beaktas som nya sökande om behovet är väl motiverat. Om föreningen redan har en
lokal/lokaler antingen från AUS eller från någon annan ska man här berätta om dem och om hur de
används för tillfället. Om föreningen däremot har en lokal som inte ligger i Otnäs kan föreningen trots detta
ansöka om en lokal, men i sådana fall ger denna punkt inga poäng.

1.3. Likaberättigande i föreningens verksamhet (25 poäng)
Här bedöms i vilken omfattning likaberättigandet uppfylls i verksamheten bland annat enligt hur öppet
föreningen antar medlemmar och hur aktivt den utåt informerar om möjligheten att gå med i föreningen
o Har alla AUS medlemmar möjlighet att gå med i föreningen.

1.4. Samhörighet i föreningens verksamhet (20 poäng)
Här bedöms föreningens delaktighet i Aaltogemenskapen, föreningens tvärvetenskaplighet samt
beaktandet av internationella studerande och internationalitet i föreningens verksamhet. Bland annat
deltagandet i gemensamma evenemang och mervärde som skapas för alla AUS medlemmar beaktas.
Dessutom bedöms hur föreningen deltar i att bygga upp Aaltogemenskapen genom konkreta åtgärder.
Tvärvetenskaplighet syftar på föreningens interna tvärvetenskaplighet och på samarbetet med andra
föreningar. I samarbetet beaktas alla föreningar från dem som verkar inom AUS till externa aktörer (till
exempel HUS föreningar, riksomfattande aktörer, förbund osv). Intern tvärvetenskaplighet syftar på
tvärvetenskapligheten i föreningens medlemskår, funktionärer och verksamhet. Tvärvetenskapligheten kan
vara samarbete mellan campus, högskolor eller studieområden.
Här bedöms hur internationella studerande och internationalitet beaktas i föreningens verksamhet. Till
exempel kommunikation på engelska, internationella nätverk och hur internationella studerande beaktas i
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föreningen är olika sätt att bli internationell. Dessutom beaktas om föreningen har internationella
studerande som medlemmar eller funktionärer.

1.5. Mångsidigheten i den verksamhet som ordnas i lokalen, särskilt med beaktande av
föreningens kärnverksamhet (30 poäng)
Här bedöms hur omfattande och mångsidig verksamhet föreningen har för tillfället.
o Den aktuella omfattningen av föreningens verksamhet
o Graden av mångsidighet i föreningens verksamhet
o Omfattningen av den verksamhet som planeras ordnas i klubbrummet
o Sådan verksamhet som ingen annan än den förening som söker lokalen ordnar i Otnäs.
Orkestrar, idrottssällskap eller andra motsvarande ges ingen särställning när det gäller poängsättningen
utan ansökningarna bedöms för deras del från fall till fall.

1.6. Klubbrummets inverkan på föreningens nuvarande verksamhet (15 poäng)
Här bedöms hur föreningens nuvarande verksamhet skulle påverkas om den fick ett nytt klubbrum.
Poängen kan till exempel höjas om lokalen innebär en betydlig nytta för föreningen eller om delar av
föreningens verksamhet flyttas från evenemangslokaler till klubbrummet.

1.7. Verksamhet i Otnäs (15 poäng)
Här kartläggs hur ofta föreningen har eller skulle ha verksamhet i Otnäs om den fick klubbrummet den
ansökt om.

Del 2: Förråd (25 poäng)
2.1. Vad är föreningens syfte och kärnverksamhet?
När föreningen ansöker om lokalen ska den i ansökan berätta varför föreningen grundats och vad som hör
till dess kärnverksamhet. Denna punkt ger inga separata poäng.

2.2. Hur mycket verksamhet har föreningen och hur tillgängligt skulle förrådet vara för
medlemskåren? (10 poäng)
Här kartläggs omfattningen av föreningens verksamhet i relation till förrådsbehovet och samtidigt nyttan av
förrådet.
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2.3. Hur skulle klubbens nuvarande verksamhet påverkas om den fick ett förråd? (15 poäng)
Här är syftet att kartlägga hur mycket och hurdana saker som skulle förvaras i förrådet. Särskilt saker som
inte enkelt och bekvämt kan förvaras till exempel hemma hos styrelsemedlemmarna beaktas.

