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Poängsättningsmodell för ansökning av klubb- och förrådslokaler 
 

Ändringar till dokumentet godkänns av AUS styrelse. 

Delningsprocess för lokaler 

AUS kan tillsätta nya lokaler eller ledigblivna klubb- och förrådslokaler att ansökas. Föreningarna 
meddelas via kanaler som föreningssektorn anser vara bäst. Förråd och klubbrum fördelas utgående från 
ansökningarna. Alla föreningar som godkänts i AUS föreningsregister kan söka lokaler. 

 
En instans som AUS styrelse utnämnt går igenom ansökningarna, poängsätter dem och föreslår utdelning 
av lokalen till styrelsen. Styrelsen beslutar om de nya hyresgästerna. När hyresgästerna har valts upprättar 
serviceteamet hyresavtalen och ber om underteckning. 

 
AUS delar inte ut lokaler till föreningar som öppet diskriminerar enligt kön, nationalitet eller övrig 
personlig egenskap i sin verksamhet. 
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1. Gemensam andel (20p) 
1.1. Föreningens syfte och kärnverksamhet (0p) 

 
I samband med ansökningen av lokal bör föreningen berätta varför föreningen grundats 
och vilka saker som hör till kärnverksamheten (i föreningens stadgar). Denna punkt ger inga separata 
poäng. 

 
1.2. Öppenhet med föreningens verksamhet (7p) 
1.2.1. Hur öppet tar föreningen emot medlemmar? (3p) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 3 poäng 

Man kan inte 
söka till 
föreningen 

Man kan söka till 
föreningen men 
kriterierna för 
medlemskapet är 
otydliga, strider mot 
AUS värderingar eller är 
inte offentliga. 

Alla AUS medlemmar kan 
inte söka till föreningen men 
kriterierna som krävs för 
medlemskapet är enliga med 
AUS värderingar och har 
kommunicerats tydligt utåt, 
t.ex. har 
begränsat medlemskap enligt 
studielinje. 

Alla AUS medlemmar kan 
bli medlemmar i föreningen 
ELLER ansöka om att bli 
medlemmar och kriterierna 
för medlemskapet är i 
enlighet med AUS 
värderingar och 
har kommunicerats tydligt utåt.  

 
1.2.2. Hur aktivt kommuniceras utåt om möjligheten att gå med i föreningen (2p) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Information om att bli 
föreningsmedlem finns inte. 

Information om att gå med i 
föreningen finns t.ex. på 
föreningens webbplats men 
informeras inte aktivt till 
AUS medlemmar. 

AUS medlemmar rekryteras 
aktivt till föreningen t.ex. i 
sociala medier, kryssrundor 
osv. 

 
1.2.3. Vem har möjlighet att delta i föreningens verksamhet? (2p) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Föreningens verksamhet är 
lockande för en liten och 
homogen målgrupp ,t .ex. 
enskilda studenter inom ett 
huvudämne. 

Föreningens verksamhet är 
lockande för en liten del av 
medlemskåren. t.ex. 
hobbyverksamhet, 
begränsad enligt kunskapsnivå. 

Föreningens verksamhet är 
lockande för alla AUS 
medlemmar t.ex. 
hobbyverksamhet med 
lågtröskel eller  
mångsidig evenemangsverksamhet 

 

1.3. Uppmärksammandet av en mångsidig studentkår (5p) 
1.3.1. Uppmärksammandet av minoritetsgrupper (2p) 

 
Med tillgänglighet menas att olika människogruppers behov beaktas på verksamhetens olika delområden 
och även de som avviker från normen strävas att få känna sig välkomna. 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Föreningen beaktar inte 
mångfalden i AUS medlemskår i 
sin verksamhet 

Föreningens verksamhet är 
förhållandevis tillgänglig men 
föreningen befrämjar inte aktivt 
minoritetsgruppers delaktighet 
i föreningens verksamhet 

Föreningen satsar på 
tillgänglighet och beaktar olika 
minoritetsgruppers behov i sin 
verksamhet och kommunikation  
samt medlemmarnas mångfald. 
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1.3.2. Internationalitet (3p) 
 

0 poäng 1 poäng  2 poäng 3 poäng 

Internationalitet 
har inte beaktats 
i föreningens 
verksamhet 

Det finns internationella 
medlemmar i föreningen 
men en del delområden är 
svårtillgängliga för dem. T.ex. 
meddelanden har översatts 
till engelska men det 
allmänna diskussionsspråket 
är finska eller 
svenska. 

Föreningsverksamhe
tens huvudsakliga 
språk är engelska och 
internationella 
medlemmar är 
föreningsfunktionäre
r. 

Föreningen beaktar 
exceptionellt väl 
internationella 
medlemmars behov och 
föreningen har såväl 
internationella som 
inhemska medlemmar 
och funktionärer. 

 
1.4. Föreningsverksamhetens kontinuitet (2p) 

 

0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Föreningen har grundats inom 
ett år, nya medlemmar har inte 
gått med i föreningen under 
året, föreningens ekonomi håller 
inte lokalhyran eller 
föreningsverksamheten anses 
annars falnad. 

Föreningens verksamhet är på 
en stabil grund och föreningens 
ekonomi håller lokalhyran men 
funktionärernas omsättning har 
varit liten, utmanande att 
rekrytera aktörer. 

Föreningen har en aktiv 
medlemskår och mycket ivriga 
aktörer och en stabil ekonomi. 
Det finns aktiva aktörer för 
föreningens tjänster och 
omsättning bland 
föreningens aktiva. 

 
1.5. Samhörighet i föreningens verksamhet (6 p) 
1.5.1. Tilläggsvärde som ges AUS medlemmar och delaktighet i byggandet av Aaltogemenskapen (4 pistettä) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng  4 poäng 

Föreningens 
medlemskår är fåtalig 
(10- 
25) och 
verksamheten 
riktas inte utanför 
medlemmarna 

Föreningen 
har en 
förhållandevis 
bred 
medlemskår 
(25-100) för 
vilken den 
ordnar 
verksamhet. 

Föreningen har många 
medlemmar (100+) som 
föreningen riktar sig till ELLER 
föreningen ordnar evenemang 
öppet för utomstående AUS 
medlemmar och/eller deltar i 
Aaltogemenskapens 
gemenskapsevenemang. 

Föreningen ordnar 
verksamhet som är känt i 
gemenskapen och som ger 
mervärde för AUS 
medlemmar eller ordnar 
evenemang som är känt i 
Aaltogemenskapen, för hela 
medlemskåren. 

 
1.5.2. Multiprofessionalitet (2p) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Föreningens medlemmar och 
verksamhet fokuserar på ett viss 
område. 

Föreningen har medlemmar 
från flera olika högskolor men 
föreningens kärnverksamhet 
gäller tydligt ett visst 
studieområde. 

Föreningen har medlemmar 
från flera olika högskolor och 
föreningens kärnverksamhet 
ser inte på studieområde. 
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2. Klubbrum (21 p) 
 

2.1. Föreningens nuvarande lokaler (4 p) 
 

0 poäng  2 poäng  4 poäng 

Föreningen har förhållandevis 
högklassiga klubblokaler som hyrts av 
AUS eller annars i Otnäs eller behovet 
av tilläggslokal är inte motiverat. 

Föreningen har hyrda 
klubblokaler i Otnäs men de 
möjliggör inte en hållbar 
verksamhet av ekonomiska eller 
andra orsaker. 

Föreningen har inte klubblokaler 
i Otnäs och föreningen avstår 
från klubblokalen som den hyrt 
av AUS. 

 
 

2.2. Föreningsverksamhet som ordnas i lokalen (10p) 
2.2.1. Mängden föreningsverksamhet (2p) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Föreningens verksamhet i 
klubblokalen är litet ,t.ex. 
månatligt eller periodvist. 

Föreningen ordnar 
verksamhet i klubblokalen 
varje vecka. 

Klubblokalen är i ständig, 
nästan daglig användning. 

 
2.2.2. Lokalens nytta för föreningens kärnverksamhet (4p) 

 
0 poäng 2 poäng  4 poäng 

Lokalen är inte nödvändig 
för att upprätthålla 
föreningens 
kärnverksamhet. 

Lokalen underlättar 
ordnandet av föreningens 
kärnverksamhet. 

Klubblokalen är en central del 
av att ordna föreningens 
kärnverksamhet och en egen 
lokal för att genomföra den  
motiverar nödvändigt. 

 

2.2.3. Föreningens verksamhet som ingen annan i Aaltogemenskapen ordnar (4p) 
 

0 poäng  2 poäng  4 poäng 

Föreningen planerar inte 
att ordna speciell 
verksamhet för  
Aaltogemenskapen. 

Verksamhet som planerats 
för lokalen görs av någon 
annan. 

Verksamheten som planerats för lokalen är 
unik och efterfrågad i Aaltogemenskapen 
och ingen annan organisation inom AUS 
ordnar det och 
en trovärd plan finns för att genomföra den. 

 

2.3. Klubbrummets inverkan på föreningens verksamhet (7p) 
2.3.1. Klubbrummets inverkan på föreningens nuvarande verksamhet (2 poäng) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Klubblokalen har inte 
inverkan på föreningens 
nuvarande 
verksamhet. 

Föreningens nuvarande 
verksamhet skulle dra nytta av 
en ny klubblokal. 

Föreningens nuvarande 
verksamhet skulle dra 
märkbar nytta av en  
ny klubblokal. 
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2.3.2. Att flytta bort föreningens verksamhet från AUS evenemangslokaler (3p) 
 

0 poäng 1 poäng  2 poäng 3 poäng 

Att få klubblokal 
skulle inte inverka 
på föreningens 
behov av 
evenemangslokaler. 

Klubblokalen skulle 
flytta bort en del av 
föreningens 
funktioner från 
evenemangslokaler
na. 

Att få klubblokal skulle 
märkbart minska 
föreningens behov av 
AUS evenemangslokal. 

Att få klubblokal skulle 
flytta bort föreningens 
regelbundna, t.ex. 
veckovisa verksamhet från 
AUS evenemangs- 
lokaler. 

 

2.3.3. Utvidgande av föreningens verksamhet (2p) 
 

0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Klubblokalen har inte 
inverkan på utvidgandet av 
föreningens verksamhet. 

Klubblokalen skulle möjliggöra 
en del nya funktioner för 
föreningen. 

Klubblokalen är en central 
del av utvidgandet av 
föreningens verksamhet. 
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3. Förrådsutrymmen (14p) 
3.1. Föreningens nuvarande förrådsutrymmen (4p) 

 
0 poäng  2 poäng  4 poäng 

Föreningen har förhållandevis 
högklassiga utrymmen som 
hyrts av AUS eller i Otnäs eller 
behovet av tilläggslokal är inte 
motiverat. 

Föreningen har hyrda lokaler i 
Otnäs men lokalen möjliggör inte 
en hållbar verksamhet på grund av 
ekonomiska eller andra orsaker. 

Föreningen har inte lokaler i 
Otnäs eller föreningen avstår 
från lokalen som den hyr av 
AUS. 

 
3.2. Verksamhetens mängd (2p) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Föreningens verksamhet är 
liten, t.ex. månatlig eller 
periodvis. 

Föreningens verksamhet är 
regelbunden t.ex. veckovis. 

Föreningens verksamhet är 
kontinuerlig, nästan daglig. 

 
3.3. Nytta som fås av förrådsutrymme (4p) 

 

0 poäng  2 poäng  4 poäng 

Förrådet inverkar inte nämnbart på 
föreningens nuvarande 
verksamhet. 

Föreningen använder en 
del saker vars placering 
skulle underlätta 
föreningens verksamhet 

Föreningen använder aktivt 
många saker vars placering i 
AUS förråd skulle underlätta 
föreningens verksamhet 
märkbart. 

 
3.4. Förrådsutrymmets inverkan på utvecklandet av föreningsverksamheten(2p) 

 
0 poäng 1 poäng  2 poäng 

Förrådet möjliggör inte 
ny verksamhet för 
föreningen. 

Förrådet hjälper att 
utveckla föreningens 
verksamhet 

Utvecklandet av föreningens 
verksamhet kräver saker vars 
inskaffande inte är lönsamt 
utan 
namngivet förråd. 

 
 

3.5. Hurdana saker förvaras i förrådet? (2p) 
 

0 poäng  2 poäng 

Sakerna som förvaras i förrådet är inte 
centrala för föreningens kontinuerliga 
verksamhet. 

I förrådet förvaras saker som är centrala för 
föreningens kärnverksamhet och  
används ständigt av föreningen. 

 


