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Introduktion 
 

 
Detta dokument ligger som grund för sponsringsarbete på Maskinteknologsektionen vid Chalmers 
tekniska högskola som rör både internt och externt på sektionen. Det är till för att förenkla arbetet mellan 
olika kommittéer, andra föreningar och utskott i sponsringsarbetet. Det är även till för att ge en tydlig bild 
för vilka restriktioner det finns för arbetet. För att undvika eventuella oklarheter har Näringslivsansvarig 
i samråd med Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsutskott upprättat detta dokument som grund för 
sponsringsarbetet på sektionen. Vid frågor ska ni främst vända er till Näringslivsansvarig i 
Sektionsstyrelsen.  
 
 
 
 
Dokumentet har skrivits 2017-02-05 av Linnea Lindberg, Ordförande i MARM 16/17, tillsammans med 
Johan Karlsson, Näringslivsansvarig M-styret 16/17. 
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Instruktioner 
 

 
1. Följa Chalmers Studentkårs och Maskinteknologsektionens övriga policyer. 

 
2. Detta dokument ska gås igenom på ett första sponsringsråd med nya kommittéer för att förbättra 

kvalitén på sektionens arbete och förenkla arbetet för kommittéerna.  
 

3. Varje kommitté som ämnar att söka sponsring ansvarar för att ha en eller flera personer som går 
på sponsringsråden och är uppdaterad på gällande policy med dess instruktioner. 
 

4. Vid all kommunikation med företag, exempelvis telefonsamtal och mejlkontakt, skall det tydligt 
framgå vem som är avsändaren. Namn, förening/kommitté och sektionstillhörighet skall alltid 
uppges. 
 

5. Näringslivsansvarig ansvarar för att kalla till sponsringsråd en gång varje läsperiod, som 
arrangeras tillsammans med företagskontakt ifrån MARM, där alla frågor rörande detta dokument 
eller andra sponsringsfrågor kan tas upp.  
 

6. Vid varje samarbete skall en kontaktperson utses som ansvarar för att säkerställa kontinuiteten i 
relationen och att ingångna avtal uppfylls. 
 

7. Ingen ersättning får utgå till enskilda personer om inte företaget uttryckligen så önskat. Personliga 
gåvor skall alltid stå i rimlig relation till den totala motprestationen. 
 

8. Företag som inleds samarbete med ska vara förenliga med maskinteknologsektionens andra 
styrdokument. Exempelvis ska de företag vars värderingar kan bryta mot 
maskinteknologsektionens stadga inte inledas samarbete med, detta kan vara partipolitiskt eller 
religiöst bundna företag.  
 
 

9. Maskintekologsektionens arbetsmarknadsutskotts samarbetsparters får inte kontaktas, allt 
samarbete med dem skall gå via MARM. 
 

10. Företag med en direkt koppling till maskinteknologsektionens utbildning skall diskuteras med 
Näringslivsansvarig innan de kontaktas. 
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Kontaktuppgifter	
De personer på sektionen som kan kontaktas vid frågor kring sponsringsarbete är: 
 

Näringslivsansvarig – M-styret 
Namn: Johan Karlsson 
Telefon: 076-56 13 205 
Mail: naringsliv@mtek.chalmers.se 

Ordförande MARM  
Namn: Linnea Lindberg 
Telefon: 073-81 92 992 
Mail: linnea.lindberg@marm.se  
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Övrig	information	
 

Länkar 
En policy som är central för hela kårens verksamhet och nödvändig att känna till vid påbörjan av 
sponsringsarbete. Denna står ovanför Maskinteknologsektionens policy.  
 
Policy för företagsrelationer: 
http://www.chs.chalmers.se/sites/default/files/uploads/Policy%20f%C3%B6r%20f%C3%B6retagsrelati
oner.pdf   
 

Vid frågor kring avtal och kontraktskrivning kontaktas MARM  


