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Ultuna studentkårs kommunikationspolicy 
 
 
 

Med studerande menas i detta dokument samtliga studerande på grund-, avancerad eller forskarnivå inom det verksamhetsområde 
som täcks av Ultuna studentkår (ULS), a.v.s. medlemmar som ickemedlemmar, studenter som doktorander. 

 
 

Grundsyn och allmänna riktlinjer 
 

 
Kommunikation är en förutsättning för att kunna nå de mål och uppgifter som är fastställda i Ultuna 
Studentkårs stadgar och policydokument. 

 
ULS ska arbeta med information och kommunikation efter gemensamma riktlinjer så att såväl medlemmar som 
omvärlden uppfattar ULS som en enhet. 

 
ULS strävar efter att stärka Kårens roll som gemensam företrädare för våra medlemmar och arbetar för ökad 
gemenskap. Detta kräver aktiva kommunikationsinsatser, som ska utmärkas av en helhetssyn och syfta till att 
skapa en sann bild av Kårens verksamhet. 

 
 

Grafisk profil 
 
 

För att ge ett professionellt intryck ska kårstyrelsen ha en enhetlig grundprofil för både intern och 
extern kommunikation. 

 
ULS ska sträva efter 

 
att tryckt information som kommer ut från/går genom kårstyrelsen ska vara på gula 

papper. 
 

att informationsspridning på gula papper enbart får ske efter godkännande från 
kårstyrelsen. 

 
att all information från Kåren ska förses med Kårens logotyp. 

 
att typsnitten som ska användas är Garamond, Candara och Arial. Garamond ska i 

interna dokument användas uteslutande. I övriga sammanhang bör Candara 
användas i rubriker och Garamond i brödtext. I webbsammanhang bör Arial 
användas. Undantag kan göras vid affischering och utskick inför evenemang. 

 
att information från Kåren inte ska strida mot ULS stadgar och/eller policydokument.  
 
att  använda Marknadsföringsutskottet som kunskapsresurs för att informationsspridningen ska ske 

på ett konsekvent sätt. 
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Information till studerande 
 

 
Intern information som berör de studerande förmedlas via ULS:s hemsida (www.ultunastudentkar.se) och via 
regelbundna mejl till de studerande. Dessa informationsmail ska inte skickas ut oftare än varje vecka. 

 
 
 

Intern information som enbart berör kårfunktionärer ska ej förmedlas via ULS:s hemsida. 

Mejllistor ska uppdateras efter varje kårval. 

 
 

För varje utskott ska kontaktuppgifter till ordförande finnas tillgängliga på utskottets sida på 
www.ultunastudentkar.se. 

 

 
 

ULS ska sträva efter 
 

att central information når ut till alla studerande. 
 

att allt material till kårmötena ges ut enligt ULS:s stadgar. 

att det under småttingveckorna ges en allsidig bild av Kåren och dess verksamhet. 

att informera de studerande om viktiga beslut inom såväl kåren som externa 
organisationer som Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Kuratorskonventet, SLU:s 
Samlade Studentkårer (SLUSS) m fl. 

 
att tidningen Ultunesaren ska fungera som en informationskanal för Kårens verksamhet. 

att informations sprids via de kanaler där flest berörda kan ta del av den. 

att Kåren har ett uppdaterat medlemsregister samt att detta behandlas enligt 
personuppgiftslagen (PUL) (1998:204). 

 
 

Mejlutskick 
 

Den information som sprids via mejl ska vara relevant för mottagarna och ha en 
sammanhållen strategi så denna informationskanal inte felutnyttjas. 

 
ULS ska sträva efter 

 

 
att mejlutskick till de studerande ska ske enligt Studentdataservice regler. Se 

https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/it/riktlinjer-och-policies/slunet 
 

att mailutskick till alla studerande skall utföras av kårstyrelsens informationsansvarige. Undantag till 

 

http://www.ultunastudentkar.se/
http://www.ultunastudentkar.se/
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detta får enbart ske i samråd med informationsansvarig. 
 

att de utskick som görs via mejl ska skickas från utskottsmejlen. 
 
 
 
ULS:s interna dokument 

 

 
Kårens interna dokument omfattas av 
• Stadgar som anger det formella ramverket för ULS:s verksamhet. 

Policydokument som anger vad ULS verkar och strävar efter på lång sikt. 
• En verksamhetsplan som beskriver vad ULS avser att göra under det 

aktuella verksamhetsåret. 
• Verksamhetsberättelser som redogör för vad som har hänt under de 

föregående verksamhetsåren. 
• Mötesprotokoll för kårmöten såväl som styrelse- och utskottsmöten. 

 
ULS ska sträva efter 

 
att kårens interna dokument ska vara tillgängliga för alla medlemmar. 

 
 
 

Kommunikation med externa parter 
 

 
Ett av ULS:s verksamhetsområden innefattar näringslivs- och omvärldskontakter. Det 
är viktigt att kommunikationen mellan ULS och externa kontakter är väl fungerande 
och att 
relevant information förmedlas. 

 

 
ULS ska sträva efter 

 

 
att kontakt med media skall gå genom Ultuna Studentkårs ordförande i samverkan 

med kårstyrelsens informationsansvarige. Vid krissituationer gäller ULS:s krisplan. 
 

att alla officiella uttalanden från Kåren rörande Kårens ställningstaganden ska gå 
genom eller godkännas av kårstyrelsen. 

 
att hålla SLUSS uppdaterade med aktuell information från ULS. 

 
att relevant information från ULS delges SLU:s nämnder, utskott och arbetsgrupper 

där ULS har representanter. 
 

att all kontakt med näringslivet ska ske i samråd med Näringslivsutskottet. 
 
 
 
 

Kommunikationspolicyn ska årligen uppmärksammas eller revideras på ett 
kårmöte. För kommunikationspolicyn ansvarar kårstyrelsens 
informationsansvarig. 
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