Antagningsregler för korridorrum, licrum och lägenheter
Korridorrum

Licrum

Ansökan

• Ansökan sker genom anmälan till en
kölista som upprättas löpande. Anmälan
måste för att fortsätta gälla förnyas var
sjätte månad, räknat från ankomstdagen
för ansökan respektive förnyelsemeddelandet.
• En sökande som skall erbjudas rum och
inte går att nå via telefon och inte svarar
på e-brev inom utsatt tid, skall i stället
kontaktas per post, varvid en skälig
svarstid skall anges.

• Ansökan sker efter utlysning av ledigt
rum.
• Den kortaste tiden mellan utlysning och
sista ansökningsdag är 14 dagar.

• Ansökningar lämnas in köpande under
året men behandlas först när en lägenhet
blivit ledig. Då utlyses dessutom
lägenheten och det finns tillfälle att i
ytterligare 14 dagar inkomma med
ansökningar.
• Alla ansökningar upphör att gälla vid i
förväg fastslagna tidpunkter två gånger
om året (i mitten av höst- respektive
vårterminen), och den som vill att
ansökan skall gälla även därefter måste
meddela detta till F.
• Den som sedan ansökan lämnats in
förvärvar fler poäng måste själv meddela
detta till F för att de nya poängen skall
räknas in.
• Personer som inte bor på huset kan
anmäla intresse för lägenhet, vilket
innebär att de meddelas när en lägenhet
utlyses.

Beslut

• Beslut fattas av F.
• Sociala skäl prövas av F, Q samt
stiftelsens ordförande och sekreterare.
• Beslut i principiella frågor fattas av
styrelsen.

• Beslut fattas av F.
• Sociala skäl prövas av F, Q samt
stiftelsens ordförande och sekreterare.
• Beslut i principiella frågor fattas av
styrelsen.

• Beslut fattas av F, Q samt stiftelsens
ordförande och sekreterare, vilka också
prövar sociala skäl.
• Beslut i principiella frågor fattas av
styrelsen.

Fastställda av styrelsen vid Nykterhetsvännernas Studenthem i Uppsala den 2 april 2001, med ändring den 9 mars 2006.

Lägenhet

Urvalsprinciper

• Urval sker efter kötid. Sökande med
speciella skäl går före det ordinarie
kösystemet.
Det ordinarie kösystemet
• Förtur ges till aktiv studerande (studerande vid universitet, högskola eller annan
utbildningsanstalt för vuxenstuderande
som har studierna som huvudsaklig
sysselsättning).
• Förtur bland aktiva studerande ges till
1. sökande som är medlem i nykterhetsorganisation sedan minst ett år och har
avlagt nykterhetslöfte (organiserad
nykterist),
2. sökande som är helnykterist men inte
medlem i nykterhetsorganisation.
Förtur av speciella skäl
• Förtur ges till f.d. hyresgäst som söker
rum senast ett år efter avflyttning och är
aktiv studerande samt organiserad
nykterist.
• Förtur ges till hyresgäst i lägenhet eller
licrum som är aktiv studerande.
• Sociala skäl kan undantagsvis ge förtur.
• Nuvarande eller tidigare andrahandsboende berättigar inte till någon form av
förtur.

• Urval sker efter poäng.
• Förtur ges till aktiv studerande (studerande vid universitet, högskola eller annan
utbildningsanstalt för vuxenstuderande
som har studierna som huvudsaklig
sysselsättning).
• Sociala skäl kan undantagsvis ge förtur.

• Urval sker efter poäng.
• Förtur ges till aktiv studerande (studerande vid universitet, högskola eller annan
utbildningsanstalt för vuxenstuderande
som har studierna som huvudsaklig
sysselsättning).
• Förtur ges till sökande med barn, som
också är aktiv studerande, om minst en av
de sökande vid tiden för ansökan har
förstahandskontrakt eller är medlem i
nykterhetsorganisation sedan minst ett år
och har avlagt nykterhetslöfte
(organiserad nykterist).
• Sociala skäl kan undantagsvis ge förtur.
• Högst två personer kan ansöka ihop.
Lägenhet X kan dock sökas av fler än två
personer ihop.

Poängberäkning

Allmänt
• Poäng beräknas per termin. Poängen ges i fyra kategorier som adderas. Personer som
söker lägenhet ihop lägger samman totalsumman av sina poäng.
• Begränsningar av det antal poäng som räknas:
– I kategori II (förtroendeuppdrag inom huset) och kategori IV (förtroendeuppdrag i
nykterhetsorganisation) räknas för varje kategori högst 7 poäng per termin.
– I kategori III (medlemskap i nykterhetsorganisation) och IV (förtroendeuppdrag i
nykterhetsorganisation) räknas poäng från samtliga år man har bott på huset samt från
de fyra senaste avslutade kalenderhalvåren som man inte har bott på huset
– Poäng i kategori III (medlemskap i nykterhetsorganisation) och IV (förtroendeuppdrag i nykterhetsorganisation) räknas inte för sökande som inte längre är
löftesbunden medlem i någon nykterhetsorganisation.
• Vid lika poängtal ges förtur till sökande som är medlem i nykterhetsorganisation
sedan ett år och har avlagt nykterhetslöfte. (Vid lika poängtal vid lägenhetsansökan
ges förtur till den grupp av sökande där flest personer uppfyller detta kriterium.) Ger
detta förfarande inget resultat sker lottning.
Poängkategorierna
• Kategori I: Boende
– Boende med förstahandskontrakt ger 1 poäng per termin.
• Kategori II: Förtroendeuppdrag inom huset
– Uppdrag som bastuamanuens, timmerman, tvättstugeamanuens och tygamanuens
ger 1 poäng vardera per termin.
– Övriga amanuensuppdrag samt uppdrag som festkommittéledamot, flaggkonstapel,
krönikör, revisor, styrelserepresentant, valberedare, volontär och ledamot i föreningen
HemIT:s styrelse ger 2 poäng vardera per termin.
– Uppdrag i AU ger 3 poäng per termin.
• Kategori III: Medlemskap i nykterhetsorganisation
– Medlemskap i nykterhetsorganisation ger 2 poäng per termin, förutsatt att man är
nykterhetslöftesbunden medlem i organisationen. Medlemskap i mer än en nykter-

hetsorganisation ökar inte poängsumman.
• Kategori IV: Företroendeuppdrag i nykterhetsorganisation
– Förtroendeuppdrag i nykterhetsorganisation ger 2 poäng vardera per termin.
– Som förtroendeuppdrag räknas styrelseuppdrag och uppdrag som kan jämställas
med styrelseuppdrag genom sin varaktighet (minst ett halvår) och genom att innehavaren valts eller utnämnts till uppdraget. Även registrerat uppdrag som barn- eller
ungdomsledare räknas. Anställningar räknas inte som förtroendeuppdrag. Suppleanter
får poäng bara i den mån de utfört ordinarie ledamots arbete och att detta kan styrkas.
Samtliga uppdrag måste styrkas med kopior av årsmötesprotokoll eller annat lämpligt
intyg. I annat fall ges inte poäng.
– Den sökande som vill åberopa ett uppdrag som inte är ett styrelseuppdrag måste
självmant förklara på vilket sätt uppdraget uppfyller villkoren för att jämställas med
ett styrelseuppdrag. I annat fall ges inte poäng.

Tillämpnings- och tolkningsprinciper

Tidpunkt för poängberäkningen
• För hemitkårspoäng poängberäknas endast avslutad hemitkårstermin. Poäng för
utfört uppdrag utdelas först efter beslut på hemitkårsmötet.
• För HemIT-poäng poängberäknas endast avslutat verksamhetsår. Poäng för utfört
uppdrag utdelas först efter beslut på HemIT:s årsmöte.
• Medlemskap och förtroendeuppdrag i nykterhetsorganisation ger poäng för de
avslutade kalenderhalvår över vilka medlemskapet/uppdraget sträckt sig.
Övrigt
• Bara poäng för meriter som åberopas i ansökan tillgodoräknas.
• Poäng kategori I (boende) delas inte ut för tid som andrahandshyresgäst eller
inneboende.
• Från och med ikraftträdandet tillämpas systemets samtliga regler, med det
undantaget att uppdrag i kategori II (förtroendeuppdrag inom huset) värderas enligt
det poängsystem som gällde när poängen i fråga intjänades.

