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Introduktion 
 
De uttryck som diskuteras i detta dokument ligger som grund för att underlätta arbetet för 
kommittéer, föreningar och utskott på maskinteknologsektionen vid Chalmers tekniska 
högskola. För att eliminera eventuella oklarheter som kan uppstå under aspningsperioder har 
Vice Ordförande i samråd med Sektionsstyrelsen upprättat denna aspningspolicy som ska 
användas som riktlinjer. Vid frågor ska ni främst vända er till Vice Ordförande i 
Sektionsstyrelsen. 
 
Vice Ordförande M-styret 17/18 
Stina Wahlström 
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Instruktioner 
 

● Föreningar som har aspningstillfälle samma period ska tillsammans, i samråd med 
styrelsen, komma överens om när aspningstillfällena ska äga rum. De skall sedan 
föras in i M-ordförandens kalender. 

 
● Vid varje aspningstillfälle skall det alltid finnas likvärdiga alkoholfria alternativ till 

alkoholhaltiga drycker. 
 

● Aspningsperioden motsvarar perioden från måndag läsvecka 1 till sista 
ansökningsdagen som fastställs av valberedningen. 

 
● Anordnar en förening mer än ett aspningstillfälle per verksamhetsår måste minst ett 

av dessa vara nyktra. Alkohol får aldrig vara aspningstillfällets huvudsakliga fokus. 
 

● Varje förening får maximalt anordna tre aspningstillfällen per verksamhetsår. 
 

● En får inte lyfta fram sin förening på någon annan förenings bekostnad. En får alltså 
ej, muntligt eller i skrift, förmedla något nedlåtande om någon annan förening på 
hemsida och affischering etc. Detta eftersom det ej inger en bra känsla utåt sett samt 
att det lätt kan gå över gränsen. 

 
● En får endast uppmuntra till att söka. Det är alltså tillåtet att uppmuntra aspar till att 

söka sin egen förening, men ej att avråda dem från att söka en annan. 
 

● Föreningar skall inte kommentera enskilda aspars möjlighet att komma med i en 
förening, varken till berörd asp eller andra teknologer.  

 
● Man får inte favorisera eller särbehandla någon aspirerande.  

 
● Aspningstillfällen skall marknadsföras till maksinteknologer i samtliga årskurser, och 

alla skall uppmuntras att söka samt aspa. 
 

● Ett syftesdokument innehållande beskrivning, syfte samt vad ni förväntar er få ut av 
varje av varje aspningstillfälle skall skickas in till M-styret i början av respektive 
förenings aspningsperiod. Detta skall göras minst en vecka innan första 
aspningstillfället äger rum.  

 
● Föreningen skall efter genomförd aspningsperiod utvärdera genomförda 

aspningstillfällen för att se att syftet med enskilda aspningstillfällen samt aspningen i 
helhet var lämpligt. Detta ska sammanställas i ett dokument som skickas till M-styret.  
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● Alla som arrangerar en asp eller medverkar på asp av annan anledning än att 
aspirera får ej utnyttja sin maktposition på något sätt.  
 

● Följer Chalmers Studentkårs och Maskinteknologsektionens övriga policydokument.  
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Aspningsperioder 
 
Höst 
LP2:  

● MnollK 
● MISS 
● M.A.K.  
● XP-styret 
● MUU 
● Rustmästeriet 
● M-sex 
● MIL 
● MARM 
● MGK 

 
Vår 
LP3: 

● M-styret 
● M-ord 
● Fanbärare 
● Revisorer  
● Bautasenskötare  
● Julpyntare 
● MUU 
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Ekonomi 
Utdrag ur ekonomipolicyn. 

Summan för aspning skall inte överskrida 50kr per person och tillfälle och den totala summan 
för samtliga asptillfällen skall inte överskrida 3000kr per föreningen och år. De pengar som 
används vid en aspning skall enbart gå till de aspande och de aktiva i föreningen. Pateter till 
föreningen får alltså inte aspa samma förening om de inte själva betalar för sin biljett.  

Föreningen som anordnar aspningen måste ha en sådan ekonomi att den summan som 
föreningen planerat spendera finns och kan undvaras från den ordinarie verksamheten. Om 
så inte är fallet kan föreningen tvingas arrangera något utöver den ordinarie verksamheten 
för att driva in pengar.  
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