
 
 

Insparkskontrakt 
Kårmedlemskap är obligatoriskt för att vara general, fadder, fejknystudent och förfadder (samtliga            
härefter kallade faddrar) under insparken. 
 
Som fadder under insparken HT 2020 åtar jag mig att: 

- Ta ansvar för att de nya studenterna får en välkomnande och trygg start på juristprogrammet,               
samt ha en inkluderande och respektfull attityd mot alla som deltar i insparken. 

- Följa Juridiska föreningen vid Umeå universitets och Umeå Studentkårs rådande policys. 
- Se till nya studenters hälsa och välbefinnande. Det innebär att vara extra uppmärksam vid              

aktiviteter under insparken och vara behjälplig.  
- Informera en ny student som till synes har en riskfylld relation till alkohol om vilket stöd som                 

finns att få från universitet, till exempel Studenthälsan. 
- Vara nykter och närvarande på dagen jag är tilldelad uppdraget nykterfadder, samt vara på              

plats så länge aktiviteten kräver det. 
- Följa insparksfriden. Insparksfrid innebär att intimt umgänge är förbjudet med nya studenter.            

Intimt umgänge innefattar all form av kontakt som kan anses ha sexuell karaktär. Sådan              
kontakt kan exempelvis ske fysiskt eller digitalt. Insparksfriden gäller till den 20:e september             
2020.  

 
Som fadder åtar jag mig även med hänsyn till Covid-19 att:  

- Följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt verka för att andra faddrar och nystudenter gör            
detsamma. Detta innebär b.la. : 

- Ett personligt ansvar för att stanna hemma vid symptom, även små.  
- Tvätta händerna ofta och använda handsprit. 
- Motverka trängsel både inomhus och utomhus. 

 
Under insparken accepteras inte: 

- Någon form av kränkning eller diskriminering. 
- Alkoholhets eller förväntningar på att deltagare ska dricka alkohol. 
- Tvång i någon form. 

 
Om du bryter mot insparkskontraktet:  

- Har styrelsen rätt att bedöma situationen och utesluta mig från insparken 2020. 
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Åtagande 
Jag har förstått innebörden av detta kontrakt samt tagit del av de policys och utbildningar som                
Juridiska föreningen vid Umeå universitet och Umeå Studentkår tillhandahåller. Med detta kontrakt            
åtar jag mig att följa de regler som föreningen ställt upp samt förstår att om jag bryter mot dessa har                    
styrelsen rätt att bedöma situationen och utesluta mig från insparken 2020. Jag förstår också att               
styrelsen har rätt att interimistiskt besluta i ärendet tills styrelsen fattat ett slutgiltigt beslut. 
 
Anmälning  
Det åligger alla som medverkar under insparken att anmäla händelser till generaler, styrelsen eller till               
kåren centralt. 
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Ort/datum 
 
 
 
 
______________________________  
Signatur fadder  
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Namnförtydligande 
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Ordförande Fanny Wikström Olsson 
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