Riktlinjer för aktiva
Klubbmästerimedlemmar 2020
Medlemmar i Lärarstudenternas Klubbmästeri är befriade från terminsavgift till föreningen
från och med den första fulla terminen efter invigningen. Istället förväntas Klubbmästeristen
att arbeta ideellt för föreningen genom att
-

Arbeta var trejde Tisdagspub enligt arbetslagens rullande schema

-

Arbeta som funktionär vid föreningsevenemang för att kompensera för eventuella
missade pubpass

-

Arbeta minst 3 sittningar

-

Arbeta en gång under Valborgspubrundan eller 12-timmarfesten

-

Artbeta som funktionär för föreningen i samband med välkomstperioder för nya
studenter

Aktiv medlem kan man vara under minst 4 terminer, inberäknat den termin man fullgjorde
Kandidatperioden.
Aktiva medlemmar skall teckna medlemskap eller stödmedlemskap i Stockholms Universitets
Studentkår och Samhällsvetenskapliga Föreningen1 vid Stockholms Universitet.
Alla aktiva medlemmar ska arbeta på puben efter arbetslagets schema eller finna ersättare
om behov uppstår. Undantag och individuella lösningar kan beviljas av Klubbmästeriets
ledningsgrupp eller arbetslagsledare.

1

Medlemskap i Humanistiska Föreningen eller Naturvetenskapliga Föreningen godkänns under samma termin som medlem gör
sin kandidatperiod. Efterföljande terminer ska dock medlemskap tecknas i Samhällsvetenskapliga Föreningen.

Alla aktiva medlemmar skall delta i föreningens verksamhet under universitetets
välkomstvecka i början av varje termin genom att exempelvis, men inte begränsat till, dela
ut flyers, rekrytera medlemmar, dela ut kaffe och goodiebags med mera.
Aktiva som är involverade i föreningens insparques-utskott är befriade från pubarbete under
välkomstveckor, givet att de hittar ersättare.
Alla aktiva medlemmar skall delta vid minst en station under invigningsdagen för nya
medlemma.
Medlemmar har rätt att pausa sitt aktiva medlemskap. Detta skall meddelas Klubbmästeriets
ledningsgrupp och medlem kan inte återuppta sitt aktiva medlemskap förrän tidigast
nästkommande termin.
Medlem som pausat sitt medlemskap äger inte rätt att delta i Klubbmästeriets interna
aktiviteter eller aktiviteter som enbart är öppna för föreningar anslutna till SSCOs
Klubbmästarråd.
Medlem som pausat sitt medlemskap kan, efter 4 terminers inaktivitet, åter bli välkommen
på dessa aktiviteter, dock tidigast 2a terminer efter att ens Kandidatkull har blivit Gamlingar.
Denne har inte rätt till Gamlingmärket.
Gamling kan man bli efter avslutad fjärde termin som aktiv medlem, om man väljer att inte
längre vara aktiv.
Den som har rätt att bli Gamling, men vill välja att fortsätta vara aktiv medlem
nästkommande termin, skall meddela Klubbmästeriets ledningsgrupp om detta senast den
sista december inför VT eller sista juni inför HT.
Gamlingar har rätt att delta i Klubbmästeriets interna aktiviteter och aktiviteter som enbart
är öppna för föreningar anslutna till SSCOs Klubbmästarråd.

