Phadderkontrakt
Syfte
Under Inslussningen involveras Du som phadder för att vara ett stöd för nya studenter och att göra
introduktionen så välkomnande, informativ och smidig som möjligt. Här blir det alltså din, och vår,
gemensamma uppgift att se till att dessa personer får en så rolig och engagerande start på sina
studier som möjligt. Phaddrar och funktionärer är i regel den första och direkta kontakten mot
studentkåren och även högskolan. Det är därför oerhört viktigt att du ger ett ansvarsfullt och
respektfullt välkomnande. Detta kontrakt upprättas för att säkerställa att du tagit del av
informationen och vet vilka förpliktelser som hör till phadderskapet.
Utöver nedanstående - var noggrann med det kanske allra viktigaste: SE TILL ATT HA ROLIGT!
En phadder som har skoj är alltid bättre än en som inte har det!

Parter
Detta är ett kontrakt upprättat mellan Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV) och
________________________________________________________ (namn & personnummer).
Kontraktet avser Inslussningsperioden 28/8 – 19/9 2017. Detta kontrakt är upprättat i två exemplar
varav båda parter har ett exemplar.

Riktlinjer och åtaganden för phaddrar
•
•
•
•

•
•

•

Som phadder skall du vara medlem i SHV under höstterminen 2017.
För att minska arbetsbördan i stort bör du delta på så många dagsaktiviteter som möjligt
(Überphadder meddelar om ev. närvarokrav).
Hjälp de nya studenterna att se dig. Ha därför phadderpin tillgänglig och bär phaddertröjan
väl synlig under ”arbetstid”.
Föregå alltid med gott exempel och var en god förebild mot nya studenter. Var därför
behjälplig när en student har en fråga eller behöver stöd och arbeta aktivt med att motarbeta
alla former av utanförskap.
Vid olycka eller sjukdom har du skyldighet att kontakta ansvarig person i enlighet med
gällande krisplan.
En ny student befinner sig i en sårbar och utsatt situation och detta skall inte utnyttjas.
Hetsa därför inte studenten att göra något denne uppenbarligen inte vill samt ha inte något
sensuellt eller sexuellt umgänge med de nya studenterna.
Som phadder skall du vara nykter (inte inta någon alkohol) under samtliga gemensamma
dagsaktiviteter samt när du bär phaddertröjan. Vid övriga tillfällen bör du aldrig dricka så
mycket så att du ej kan hantera ditt uppdrag, även om du fått en ”ledig kväll”. Under de
"lediga kvällar" får du dock ha på dig phadderpin, för att nollorna ska kunna se att du är

phadder. Du är phadder under hela Inslussningen (28/8-19/9-2017).

Misskötsel av uppdrag
Om phadder bryter mot ovanstående riktlinjer varnas denne av SlussKommittén. Vid upprepad
misskötsel eller grov förseelse sker avstängning från phadderuppdraget med omedelbar verkan.
Phadder kan då mista rätt att delta på Inslussningens aktiviteter, eventuell tack-fest, visstelserätt på
aktiviteter i DeCore samt liknande privilegier.
Det är SlussKommittén eller Kårstyrelsen som beslutar om graden av avstängning.

Bilaga 1: Drog och alkoholpolicy
Bilaga 2: Krisplan
Bilaga 3: Portningspolicy

Härmed har jag läst igenom och accepterat dessa villkor:

____________________________
Projektledare

____________________________
Phadder

____________________________
Datum, Ort

____________________________
Datum, Ort

