Godkänd AUSS 17/2021

Poängsättningsmodell för tilldelningen av klubb- och förrådslokaler som
föreningarna sökt
Allmänt om processen för tilldelning av lokaler
När klubb- eller förrådslokaler blir lediga, informeras föreningarna när lokalerna kan sökas allmänt.
Klubblokaler tilldelas i regel föreningar som inte har klubblokaler sedan tidigare. Förråds- och klubblokaler
tilldelas på ansökan. AUS organisationssektor behandlar ansökningarna och poängsätter dem.
Poängsättningen sker utgående från respektive ansökan. Poängsättningen används som utgångspunkt när
organisationssektorn lämnar förslag om tilldelning av lokalen för styrelsen. Då ansökningar har samma
poängtal har föreningarna möjlighet att motivera sitt lokalbehov genom att presentera sin ansökan direkt
för styrelsen. Då har styrelsen möjlighet att ställa preciserande frågor och besluta om tilldelningen.
Poängtalen offentliggörs inte som sådana, men de sökande får skriftliga motiveringar till styrelsens beslut.
Två eller flera föreningar kan ansöka om en lokal för föreningarnas bruk med en gemensam ansökan. I
detta fall
ska de sökande utöver de övriga begärda upplysningarna också meddela hur förvaltningen av lokalen och
ansvaret för lokalen
(till exempel hur betalningen av hyran inriktas) fördelas mellan de olika föreningarna.
För att få lokaler ska en förening uppfylla de kriterier som meddelas i föreningsinstruktionen. En lokal kan
inte beviljas en förening som vid antagningen av medlemmar eller i sin verksamhet diskriminerar en enskild
person på grund av personens kön, ålder, etniska eller nationella härkomst, medborgarskap, språk, religion,
övertygelse, åsikt, hälsa, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller någon annan omständighet som
gäller den enskilde som person. Undantaget till denna begränsning är körer, som kan bestå endast av män
eller kvinnor.
Poängsättningsmodellen har två delar: klubblokaler och förrådslokaler. Poäng delas ut efter de
lokaler som föreningen söker. Delen för klubblokaler består av sju punkter för vilka kan ges högst 100
poäng.
Delen för förrådslokaler består av sju punkter för vilka kan ges högst 30 poäng. Halva poäng
ges inte. Vid behov kan poängsättningsmodellens resultat tillämpas.
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Del 1: Klubblokaler (sammanlagt 100 poäng)
1.1. Föreningens syfte och kärnverksamhet
1.2. Föreningens nuvarande lokaler (5 poäng)
1.3. Likabehandling i föreningens verksamhet (25 poäng)
1.4. Gemenskapen inom föreningens verksamhet (20 poäng)
1.5. Mångsidigheten av den verksamhet som ordnas i lokalen, särskilt med hänsyn till föreningens
kärnverksamhet (35
poäng)
1.6. Klubblokalens inverkan på föreningens nuvarande verksamhet (15 poäng)

Del 2: Förrådslokaler (sammanlagt 30 poäng)
2.1. Föreningens syfte och kärnverksamhet
2.2. Föreningens nuvarande förrådslokaler och förrådslokalernas inverkan på föreningens nuvarande
verksamhet (20 poäng)
2.3. Förrådslokalens inverkan på utvecklandet av föreningens verksamhet (10 poäng)
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Poängsättningsmodellens innehåll och beräkningsmetoden
Del 1: Klubblokaler (sammanlagt 100 poäng)
1.1. Vad är föreningens syfte och vad är dess kärnverksamhet?
När föreningen ansöker om en lokal ska föreningen i sin ansökan berätta varför föreningen har grundats
och vad dess kärnverksamhet handlar om. Uppskatta hur länge föreningen kommer att behöva
klubblokalen. Ge också en översikt över föreningens ekonomi. Ni kan till exempel bifoga det senaste
bokslutet och/eller beskriva föreningens ekonomiska situation verbalt. Föreningen ska ekonomiskt klara av
hyreskostnaderna, men inga poäng ges separat för detta.
1.2. Föreningens nuvarande lokaler (5 poäng)
Nya klubblokaler tilldelas i regel föreningar som inte har någon klubblokal
till sitt förfogande sedan tidigare. Föreningar som vill byta lokal behandlas som nya sökande, om behovet
för en separat lokal är bra och
välmotiverat. Om föreningen redan har en lokal/lokaler hos AUS eller på annat håll ska föreningen i den här
punkten berätta om dem
samt om hur de befintliga lokalerna används för närvarande. Även om föreningen har en lokal i Otnäs eller
på annat hall, kan föreningen ansöka om en lokal, men i detta fall får föreningen inga poäng för den här
punkten.

1.3. Likabehandlingen och kontinuiteten i föreningens verksamhet (25 poäng)
I denna punkt bedöms likabehandlingen i föreningens verksamhet bland annat utifrån
o Hur öppet föreningen antar nya medlemmar och hur aktivt föreningen informerar utomstående om
möjligheten
att gå med som medlem i föreningen.
• Hur ofta föreningen antar nya medlemmar och i vilka kanaler/på vilka sätt utannonserar föreningen
möjligheten att gå med i föreningen som medlem. I den här punkten kan ni också beskriva hur
kontinuiteten i föreningens verksamhet har tryggats.
o Huruvida föreningen tillämpar likabehandling i sin verksamhet
• Har alla medlemmar i AUS möjlighet att delta i föreningens verksamhet oberoende av ålder, kön,
sexuell läggning, bakgrund och andra personliga egenskaper
o Hur medlemmarnas rättigheter iakttas
• Inklusive åtgärder för att sköta om medlemmarnas välbefinnande
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1.4. Gemenskapen inom föreningens verksamhet (20 poäng)
I denna punkt bedöms hur föreningen deltar i Aalto-gemenskapen. Här beaktas
bl.a. deltagandet i gemensamma evenemang och det mervärde som föreningen skapar för alla medlemmar
i AUS, oavsett om de identifierar sig som medlemmar i en minoritetsgrupp utifrån kön, nationalitet,
etnicitet, språkkunskaper, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller identitet. Dessutom bedöms hur
föreningen deltar i bygget av Aalto-gemenskapen med konkreta åtgärder och hur föreningen beaktar
internationaliteten i sin verksamhet.
Gemenskapen bedöms genom att studera
•

Föreningens tvärvetenskaplighet

Med tvärvetenskaplighet avses föreningens interna tvärvetenskaplighet och dess samarbete med
andra föreningar. I samarbetet beaktas alla föreningar, dvs. föreningar som verkar i AUS och externa
aktörer (till exempel organisationer i HUS, nationella aktörer, förbund osv.) Med intern
tvärvetenskaplighet avses tvärvetenskapligheten hos föreningens medlemmar och aktörer och i dess
verksamhet.
Tvärvetenskapligheten kan omfatta olika campus, högskolor eller studieområden.
•

Beaktandet av mångfald i studerandekåren

I den här punkten bedöms också hur studerande som tillhör minoriteter beaktas i föreningens verksamhet.
Studerande med olika bakgrunder kan beaktas bl.a. genom att göra verksamheten och evenemangen mer
tillgängliga, producera lättläst material och material på många språk samt genom att erbjuda medlemmar
möjlighet till utbildning om likabehandling. Dessutom bedöms huruvida föreningen har internationella
studerande och studerande som tillhör andra minoriteter som medlemmar eller aktörer och huruvida
föreningen når minoriteter när den rekryterar nya medlemmar och gör reklam för evenemang.
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1.5. Mångsidigheten av den verksamhet som ordnas i lokalen, särskilt med hänsyn till föreningens
kärnverksamhet (sammanlagt 35 poäng)
I denna punkt bedöms hur mycket verksamhet föreningen har för närvarande och hur mångsidig denna
verksamhet är.
• Mängden av verksamhet i föreningen för närvarande
• Mångsidigheten i föreningens verksamhet
• Mängden verksamhet som föreningen planerat ordna i klubblokalen
• Verksamhet som ingen annan förening än den som ansöker om lokal ordnar
i Otnäs.
I den här punkten ges inte orkestrar, idrottsföreningar eller motsvarande föreningar någon särställning
i poängsättningen, utan sådana föreningars ansökningar bedöms fallspecifikt.
1.6. Klubblokalens inverkan på föreningens nuvarande verksamhet (15 poäng)
I den här punkten bedöms hur erhållandet av en ny klubblokal skulle påverka föreningens nuvarande
verksamhet.
Om lokalen till exempel ger föreningen avsevärd nytta eller gör det möjligt att flytta delar av föreningens
verksamhet
från lokaler som hyrs separat varje gång till klubblokalen, kan detta betraktas som verksamhet som ökar
poängtalet. Om klubblokalen gör det möjligt för föreningen att utvidga sin verksamhet, beskriv hur detta
skulle ske. Bifoga också ett utkast till en plan för hur denna nya verksamhet skulle inledas med hjälp av
lokalen.
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Del 2: Förrådslokaler (sammanlagt 30 poäng)

2.1. Vad är föreningens syfte och vad är dess kärnverksamhet?
När föreningen ansöker om en lokal ska föreningen i sin ansökan berätta varför föreningen har grundats
och vad dess kärnverksamhet handlar om. Uppskatta hur länge föreningen kommer att behöva
förrådslokalen. Ge också en översikt över föreningens ekonomi. Ni kan till exempel bifoga det senaste
bokslutet och/eller beskriva föreningens ekonomiska situation verbalt. Föreningen ska ekonomiskt klara av
hyreskostnaderna, men inga poäng ges separat för detta.
2.2. Föreningens nuvarande förrådslokaler och förrådslokalernas inverkan på föreningens nuvarande
verksamhet (20 poäng)
I den här punkten kartläggs mängden av föreningens verksamhet i relation till behovet av ett förråd samt
hur mycket nytta föreningens medlemmar skulle ha av förrådet. Ni kan beskriva hur förrådet skulle hjälpa
er med att ordna föreningens nuvarande verksamhet.
Nya förråd tilldelas i regel föreningar som inte har något förråd sedan tidigare eller som på ytterst
välmotiverade grunder inte har tillräckligt med förrådsutrymme i förhållande till behovet av utrymme. Om
föreningen redan har förrådslokaler hos AUS eller på annat håll ska föreningen berätta om dem och om
deras användning i den här punkten.
2.3. Förrådslokalens inverkan på utvecklandet av föreningens verksamhet (10 poäng)
I den här punkten kartläggs hur föreningens verksamhet skulle kunna utvidgas med hjälp av förrådet. Den
nytta som förrådet ger bedöms genom detta. Beskriv den nya verksamhet som förrådet skulle göra det
möjligt för föreningen att inleda.
I den här punkten kartläggs också vilken mängd och vilket slag av föremål föreningen skulle förvara i
förrådet.
Särskilt beaktas föremål som inte kan enkelt och bekvämt förvaras till exempel
hemma hos styrelsens medlemmar.

