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Poängsättningsmodell för 
utdelning av 
verksamhetsbidrag 
Poängsättningsmodellen består av fem helheter som ger sammanlagt 110 poäng. Inga 

halva poäng delas ut. Poängen som den sökande får sammanräknas och talet som fås 

delas med beloppet som står till förfogande för verksamhetsbidragen, då resultatet blir en 

poängs finansiella värde. Även föreningens ekonomiska behov av bidraget inverkar på 

verksamhetsbidragsmängden. Dokumenten som behövs för poängsättningen är 

verksamhetsplanen och budgeten för den pågående verksamhetsperioden, 

verksamhetsberättelsen, bokslutet och balansräkningen från den föregående 

verksamhetsperioden samt en förteckning över de nuvarande funktionärerna. 

 
Om det visar sig att en förening avsiktligt lämnat falska uppgifter i sin ansökan om 

verksamhetsbidrag kan föreningens verksamhetsbidrag dras in under det pågående 

eller följande året. 

 

 
Poängsättningsmodellens delar 

 

Del 1: Föreningens behov av bidrag 

Del 2: Föreningens basverksamhet och storlek, 22 poäng 

Del 3: Verksamhetens omfattning och mångsidighet, 36 

poäng 

Del 4: Verksamhetens gemenskapsaspekt, 26 poäng 

Del 5: Verksamhetens samhällsansvar, 14 poäng 

Del 6: Gillen och ämnesföreningar, 12 poäng 

 
 
Del 1: Föreningens behov av bidrag  
Föreningens årliga totalresultat inverkar på bidragsmängden enligt följande: 
Totalresultat under 50,000 € = 100 % bidrag 
50,000–100,000 € = bidraget skärs ned med 0–100 % 
Över 100,000 € = bidrag beviljas inte 
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Totalresultatet beskriver föreningens totalresultat för räkenskapsperioden. I totalresultatet 
ingår avkastning för ordinarie verksamhet, medelsanskaffning, placeringsverksamhet och 
bidrag. 
 
Det minsta bidragsbeloppet är 100 euro.  
 
Om beloppet som helhetspoängmängden berättigar är under 100 euro betalas bidraget inte 
alls. 
 

 
 
Del 2: Föreningens basverksamhet och storlek, inverkan 22 poäng 

 
2.1. Öppen medlemsantagning och AUS medlemsantal  
Föreningen ska ha en öppen medlemsantagning och av föreningens röstberättigade 

medlemmar ska minst 60 %, men minst tio personer, vara medlemmar i AUS. Öppen 

medlemsantagning krävs inte av föreningar vilkas kärnverksamhet kräver intressebakgrund 

(till exempel orkestrar och körer). 

 

2.2 Samarbetsföreningar 

AUS samarbetsföreningar gör upp ett skriftligt samarbetsavtal där 

verksamhetsbidragsbeloppet fastställs separat. 

 
2.3 Medlemsantal, 7 poäng 

Medlemsantalet ska bygga på medlemsregistret. Om medlemsantalet bygger på något 

annat än registret, till exempel en e-postlista, används koefficienten 0,5 (medlemsantal 

* 0,5). Av föreningens röstberättigade medlemmar ska minst 60 %, men minst tio 

personer, vara medlemmar i studentkåren (föreningens förmåner och skyldigheter). 

Endast de av föreningens medlemmar som hör till AUS beaktas. I poängsättningen 

används en diskret skala där 512 medlemmar ger fulla 7 poäng och 16 medlemmar ger 

två poäng. Föreningar med färre än 16 medlemmar får inga poäng. Skalan stiger i 

tvåpotenser. Doktorandföreningen Aallonhuiput är undantaget. Tre doktorander vid 

Aalto- universitetet som inte hör till AUS motsvarar en AUS-medlem. 

 
2.4 Antalet aktiva, 2 poäng 

Antalet aktiva syftar på antalet personer som håller i gång föreningens verksamhet 

(styrelse, funktionärer, kommittéer) och hurdan verksamhet de utövar. Källan är 

funktionärsförteckningen som ska lämnas in i samband med ansökan. 

 
2.5 Dokument och ekonomi, 10 poäng 

Under denna punkt bedöms verksamhetsdokumentens kvalitet och hur ansvarsfullt 

föreningen sköter sin ekonomi. Dessutom beaktas föreningens ekonomiska beroende av 
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AUS stöd. 

 
2.6 Tjänsterna som föreningen erbjuder sina medlemmar, 3 poäng 

Här beaktas alla möjliga tjänster som föreningen erbjuder sina medlemmar och som 

inte direkt ingår i föreningens basverksamhet. Exempel på sådana är uthyrning av 

utrustning, olika kaffekassa- eller försäljningstjänster, tidningar och klubbrum. 

 
Del 3: Verksamhetens omfattning och mångsidighet, 36 poäng 

Verksamhetens omfattning mäts i antalet evenemang som meddelats i 

verksamhetsplanen. Verksamheten är uppdelad i fritidsverksamhet och allmännyttig 

verksamhet enligt deras olika karaktärer. Verksamhetens mångsidighet bedöms i första 

hand utifrån svaren i ansökan, men uppgifterna kan kontrolleras i 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Här beaktas faktorer som inte kan 

jämföras kvantitativt, bredden och öppenheten i evenemangsurvalet samt till exempel 

medlemsrekryteringen, evenemang med låg tröskel och hur väl föreningen fullgör sitt 

uppdrag. 

 
3.1. Fritidsverksamhet, 18 poäng 

I det här avsnittet bedöms mängden fritidsaktiviteter och deras mångsidighet. Med 

fritidsverksamhet avses så kallad basverksamhet. Som fritidsverksamhet räknas till 

exempel kultur- och idrottsevenemang, inklusive speltider, fester, exkursioner och 

rekreation för funktionärerna. Dessutom beaktas verksamhet som avspeglar föreningen 

och som inte nämnts här.  

 
3.2 Allmännyttig verksamhet, 18 poäng 

Den allmännyttiga verksamhetens karaktär varierar från förening till förening. Som 

allmännyttig verksamhet räknas till exempel mottagandet av nya studerande, 

riksomfattande påverkansarbete, samarbete med intressentgrupper, intressebevakning, 

internationell verksamhet och samhällspåverkan. Den allmännyttiga verksamhetens 

mångsidighet och mängd beaktas. 

 

 

Del 4: Verksamhetens gemenskapsaspekt, 26 poäng 

 
4.1. Deltagande i AUS verksamhet och byggandet av Aaltogemenskapen, 7 poäng 

Här bedöms föreningens delaktighet i Aaltogemenskapen. 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. 

 
4.2 Tvärvetenskaplighet, 7 poäng 
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Tvärvetenskaplighet syftar på föreningens interna tvärvetenskaplighet och på 

samarbetet med andra föreningar. Som samarbetsparter 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. 

 

4.3 Internationalism, 6 poäng 

Här bedöms hur internationella studerande och internationalism beaktas i föreningens 

verksamhet. Till exempel kommunikation på engelska och ordnandet av internationella 

evenemang är olika sätt att internationaliseras. Dessutom beaktas om föreningen har 

internationella studerande som medlemmar eller funktionärer. 

 
4.4 Öppenhet och synlighet, 6 poäng 

Med öppenhet avses föreningens tillgänglighet. Här bedöms till exempel om det är 

enkelt att gå med i föreningens verksamhet eller om föreningen har drag av ett slutet 

sällskap samt om föreningen satsar på att skaffa nya medlemmar. Med synlighet avses 

hur känd föreningen är såväl inom Aaltosamfundet som utanför det. Hit räknas till 

exempel turnéer, turneringar, uppträdanden och olika tävlingar. Även en aktiv, 

mångsidig och öppen information värdesätts. 

 
 
Del 5: Verksamhetens samhällsansvar och genomslag, 14 poäng 

 
5.1. Samhällsansvar och påverkan, 7 poäng 

Samhällsansvaret omfattar bland annat iakttagandet av föreningslagen och 

beaktandet av miljöfrågor och hållbar utveckling. Samhällsorienterad verksamhet kan 

vara till exempel ställningstaganden, välgörenhet eller politisk påverkan. Utöver dessa 

beaktas genomslaget på föreningens eget område till exempel genom 

intressebevakningen. 

 

5.1. Likabehandling och internt ansvar, 7 poäng 

Här beaktas hur likabehandlingen uppfylls och hur föreningen satsar på 

likabehandlingsåtgärder i sin verksamhet. Exempel på sådana åtgärder är en 

likabehandlingsplan, spelregler för föreningen och tydliga förfaranden för att ingripa i 

trakasserier. Föreningens interna ansvarsfullhet, till exempel värnandet om 

medlemmarnas välbefinnande, är också viktig. 
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Del 6: Gillen och ämnesföreningar, 12 poäng 

I punkten granskas verksamhet som gäller gillen och ämnesföreningar. Den här delen är 

endast till för gillen och ämnesföreningar. 
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