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KURATORSKONVENTETS MARKNADSFÖRINGSPOLICY 
Bakgrund 
Vad en nation gör i sin marknadsföring påverkar allmänhetens bild av samtliga nationer. Det är 
därför viktigt att alla nationer följer gemensamma riktlinjer. All marknadsföring ska ske enligt den 
värdegrund som finns i jämlikhets-, alkohol- och narkotikapolicyn. 
 
Denna policy gäller för all aktiv marknadsföring gällande evenemang som anordnas på en nation, 
även i de fall externa samarbetspartners till nationen varit avsändare för denna.1  
 
Kuratorskonventet ska ge utbildning, support och direktiv till användarna av Kuratorskonventets 
gemensamma kanaler i enlighet med gällande reglementen och arbetsordningar. 
 
Om alkohol i marknadsföring 
Nationerna ska i marknadsföring utanför serveringsområdet inte använda värdeomdömen eller 
prisuppgifter avseende alkohol, eller lydelser som antyder prisnivå2. 
 
Om marknadsföring av nationsmedlemskap gentemot icke nationsanslutna 
Denna policys syfte är även att reglera marknadsföringen av nationsmedlemskap gentemot 
studenter som ännu inte är anslutna till någon nation. 
 
Kuratorskonventet ska lägga särskild vikt vid att marknadsföra nationsmedlemskapet. 
Marknadsföringens mål ska vara att alla studenter som bor i Uppsala och som studerar vid 
Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och övriga högskolor i Uppsala ska vara 
medlem i en studentnation. Marknadsföringen av nationsmedlemskap ska vidare vara det högst 
prioriterade i Kuratorskonventets Marknadsföringsplan. Om Kuratorskonventets marknadsföring 
står mer att finna i styrdokument för Marknadsföringsansvarig samt i nämnda 
Marknadsföringsplan, vilken är en del av Kuratorskonventets verksamhetsplan. 
 
För att främja en sund konkurrens mellan Uppsalas nationer är tanken att sådan marknadsföring 
som sker utanför respektive nations geografiskt begränsade hembygd enbart ska ske i 
Kuratorkonventets regi. 
 
Det står dock varje nation fritt att marknadsföra sitt medlemskap på den egna nationen, i de egna 
nationsbostäderna samt vid Uppsala universitets mottagning för nya studenter. Uplands nation 
äger även rätt att marknadsföra sig mot Uppsalas gymnasieskolor. 
 
Det är ej tillåtet att genom externa aktörer marknadsföra medlemskap utanför den egna 
hembygden. 

                                                 
1 Detta gäller exempelvis klubbarrangörer 
2 Exempel som inte är tillåtet: “Bästa baren”, “Feta groggar”, “Billig öl” eller “Stor stark 45 kr” 
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Om marknadsföring av nationsmedlemskap på internet 
En sund konkurrens bör befrämjas även när det gäller den marknadsföring som sker på internet. 
Därför ska marknadsföring av nationsmedlemskap på internet (såsom marknadsförda inlägg i 
sociala medier, webbannonser på andra hemsidor och övriga annonsplattformar) endast ske i 
Kuratorskonventets regi. 
  
Ett särskilt undantag är de fall då en enskild nation har möjlighet att rikta marknadsföringen 
genom annonsplattformens egna verktyg och begränsa målgruppen till de som finns angivna som 
boende i den egna hembygden. 
 
Dock får marknadsföring av nationsmedlemskapet ske fritt på den egna nationens officiella 
webbsidor samt på egna sidor vid sociala medier och andra plattformar där den icke 
nationsanslutna agerar uppsökande part och följer länk eller liknande. 
 
Marknadsföring av evenemang som berörs i serveringspolicyn 
All marknadsföring av evenemang som regleras i serveringspolicyn3, ska återspegla de krav som 
ställs på det aktuella evenemanget enligt policyn. 
 
Vidare gäller följande vid marknadsföring av gasquer med släpp som har 04-tillstånd: Då 
nationernas 04-tillfällen har en särställning inom Uppsalas studentliv så ska denna tas tillvara på 
även i marknadsföringen av dessa. Det innebär att den traditionella gasque4 som ligger till grund 
för nyttjandet av 04-tillståndet tydligt ska framgå och företrädesvis dominera marknadsföringen 
för såväl sittningen som för själva släppet. 
 
I de fall särskilda arrangörer (interna eller externa) är involverade i tillställningen ligger det på 
nationens ansvar att tillse att även de följer ovanstående riktlinjer. Det innebär exempelvis att den 
klubb som förekommer på släppet tydligt måste redogöra för att anledningen till att de håller 
öppet till klockan 04 är att de bevistar släppet för sagda traditionella gasque. 
 
Nationsguiden.se 
Nationerna ska hålla Nationsguiden.se uppdaterad på svenska och engelska med de evenemang, 
både löpande och tillfälliga, som nationen anordnar och som är öppna för samtliga 
nationsmedlemmar. Detta bör även gälla för samtliga uthyrningar5, men i dessa fall har nationen 
rätt att besluta att publicering inte ska ske.  
 
Affischering 
Affischering på annan nation eller i annan nations bostäder ska endast ske efter medgivande från 
berörd nations kuratel. Nationerna ska använda sunt förnuft i sin affischering. Hänsyn mot andra 

                                                 
3  Exempelvis: “Nationskort krävs”. 
4 I enlighet med definitionen i Kuratorskonventets serveringspolicy. 
5 Se serveringspolicyn. 
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nationer ska visas, exempelvis genom att inte riva ner eller sätta över andra nationers affischer 
samt ej affischera över en hel anslagstavla. 
 
Nationerna ska i sin affischering följa anslagna regler samt de lokala ordningsföreskrifterna för 
Uppsala kommun som gäller för affischering.6 
 
Marknadsföringsbidrag 
Nationerna ska informera sina ansvariga och underföreningar om möjligheten att söka 
marknadsföringsbidrag från Kuratorskonventet. 
 
 
 

                                                 
6 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Lokala_ordningsfore
skrifter.pdf  

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Lokala_ordningsforeskrifter.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Lokala_ordningsforeskrifter.pdf

