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Kulturen på vår sektion
Detta vill vi tillsammans åstadkomma:
•

•
•
•
•
•

Vi vill att all form av rivalitet skall vara med glimten i ögat. Utomstående såväl som alla
sektionsmedlemmar skall uppleva oss som en enad sektion där alla är accepterade och
välkomna.
Vi vill främja en balans mellan olika aktiviteter, där samtliga sektionsmedlemmar skall
kunna hitta något som passar just dem.
Vi vill att alkoholkonsumtion skall vara ett aktivt val, inte ett passivt.
Vi vill att kommittéer och (under mottagningen) phaddrar skall verka som de förebilder
de är.
Vi vill att alla sektionsmedlemmar ska kunna skapa sig en egen bild om de olika
verksamheterna på såväl sektionen som utbildningen.
Vi vill att tobakskonsumtion ska vara ett aktivt val, inte ett passivt.

Hur ska vi lyckas åstadkomma detta?
•

Vi skall tänka på hur vi agerar och hur detta uppfattas:
- Försök prata och säga hej till så många Nollan som möjligt, även de som kanske
inte syns och hörs lika mycket som andra.
- Undvik nedvärdering av nykterhet samt alkoholfria evenemang,
exempelvis ”faaan, jag måste vara nykter ikväll”.
- Som kommittémedlem är det bra att närvara på så många sektionsevenemang
som möjligt, även de som är alkoholfria.

•

Vi skall se till så att alla trivs på våra sittningar och pubar:
Dryck...
- Servera bra alkoholfria alternativ i glasflaskor och exponera dessa tydligt.
Alkoholfria alternativ skall exempelvis tydligt exponeras i puben samt finnas väl
synliga innanför dörren vid sittningsinsläpp.
- Alkoholfri öl, kolsyrat vatten och någon typ av läsk skall serveras i bastun.
- Vid biljettförsäljning till sittningar skall två priser användas, en standardbiljett
och en dyrare om alkohol önskas. Om två drycker ingår, skall standardbiljetten
vara (minst) 20 kr billigare än alternativet med alkohol.
- Vid sittningar skall alltid vatten finnas lättillgängligt på borden. Tillbringare i
glas eller plast finns att låna av Styrelsen. Dessa skall vara välfyllda under hela
sittningen. Saknas tillbringar kommer Styrelsen köpa in nya.
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Enligt lag skall det vid varje arrangemang där alkohol serveras erbjudas
alkoholfria alternativ inklusive varje alkoholdryck i alkoholfritt format. I vårt fall
innebär det att följande alltid skall erbjudas vid respektive arrangemang:
Sittning och evenemang där man befinner sig samma ställe under arrangemanget:
Kolsyrat vatten, någon typ av läsk, vanligt vatten och alkoholalternativen
som serveras i alkoholfritt format.
Rundvandring och evenemang där man förflyttar sig ett flertal tillfällen:
Vanligt vatten och alkoholalternativ i alkoholfritt format.
Den dryck som serveras skall ha likvärdig förpackning. Alltså, serveras öl i
glasflaska skall även kolsyrat vatten, läsk och alkoholfri öl serveras i glasflaska.
Serveras öl i burk ovan nämnt serveras i burk.
Mat...
- Vid sittningar skall det finnas gott om god och mättande mat. För det första blir
det trevligare för de som är nyktra, för det andra minskar det fyllerinivån.
- Maten ska ha ett större utrymme i budgeten än alkoholen. Alkoholen kan gäster
köpa till själva under t.ex. sittningar.
- När föranmälan sker, ska likvärdig mat finnas representerad för alla, oavsett
allergier eller eventuella matpreferenser.
Toastning...
- Toastningen bör vara engagerande och involverande med exempelvis mycket
sånger för att ta bort fokusen något från alkoholen. Detta medför även en roligare
sittning för den som väljer att vara nykter.
- Toastarna skall tänka på att de agerar som normsättare för sittningen och har
tillsammans med arrangerande kommitté ansvar för att sittningen genomförs på
ett bra sätt, särskilt under mottagningen. Arrangerande kommitté skall se till att
toastarna är medvetna om detta.
- Ölknackning är förbjudet.
- Ett förslag är att vid sittningar göra en utlysning efter toastar. På så sätt kan ni
hitta toastar som verkligen anstränger sig för att göra det så bra som möjligt
samtidigt som andra sektionsmedlemmar lyfts fram.

Gyckel...
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-

Gyckel ska inte innehålla någon form av alkoholhets. Varken mot
kommittémedlem eller övrig Chalmerist.

Miljö..
-

Entréer och entréområden skall hållas rökfria.
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