Regelverk för Plattformen
Avgränsningar
Plattformen är till för studenter som är medlemmar i Navitas, vilket du kan bli här. Eftersom att
Navitas är en ideell förening betyder det att projekten som kan stödjas av Navitas Plattform inte
får vara vinstdrivande.

Att förhålla sig till
Om ett projekt ska läggas ut på Navitas Plattform måste projektet göras i enlighet med
föreningens stadgar och miljöpolicy. Det förväntas därför av den ansökande att ha god
kännedom om dessa dokument, som hittas på Navitas hemsida.

Godkännande
För att säkerställa att projekten sker i enlighet med föreningens värderingar går alla
projektansökningar som ska läggas ut på Plattformen genom två beslutsprocesser. De som har
rösträtt i dessa beslut är Nätverksordförande och samtliga medlemmar i Plattformsgruppen.
Gruppen är beslutsmässig när minst hälften av valberättigade personer är närvarande vid
omröstningen och ett beslut fattas då det finns en majoritet.
Första beslutet handlar om godkännandet av projektidéen. Projektansökan i form av en
NABC ligger till grund för det beslutet och enbart om den godkänns läggs projektet som en
“Projektidé” ut på Plattformen.
Andra beslutet handlar om att få projektplanen godkänd och därmed kunna börja
arbeta med projektet. Fullständig projektplan inklusive budget ligger till grund för detta och
enbart om de godkänns flyttas projektet från att vara en “Projektidé” till godkända och därmed
“Pågående Projekt”.

GDPR
Som aktiv medlem i en projektgrupp godkänner du att Navitas sparar dina personliga uppgifter
enligt Navitas integritetspolicy under verksamhetsåret som projektet är aktivt. Vid slutet av

verksamhetsåret när projekten har utvärderats ansvarar Plattformsgruppen för att ta bort
personuppgifter till personer som inte är aktiva i något projekt på Plattformen längre. Om det
efter avhopp önskas att personuppgifter ska tas bort tidigare än vid slutet av verksamhetsåret,
vänligen kontakta plattformen@navitas.se.

Ekonomiskt stöd
Om ett projekt behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomföras kan projektgruppen äska
pengar för det. Detta görs genom att ta fram en budget där det tydliggörs hur mycket pengar
som äskas och vad pengarna avses att användas för.
Om budgeten har godkänts av Plattformsgruppen ansvarar Navitas för ekonomiskt stöd
för den summan och de aktiviteterna som upplystes om i budgeten. Om budgeten inte
godkänns eller om det tillkommer ytterligare kostnader ansvarar Navitas inte för dessa
kostnader, utan i det fallet måste projektgruppen ansöka med en uppdaterad budget som
måste återigen godkännas av Plattformsgruppen.
Budgeten kan enbart godkännas för det aktuella verksamhetsåret. Det betyder att en
projektgrupp som inte har använt hela sin budget under verksamhetsåret inte kan göra anspråk
på pengarna när det nya verksamhetsåret har börjat. I det fallet måste en ny budget skickas in
och få godkännande av nya Plattformsgruppen. Verksamhetsåret börjar 1:a maj och slutar 30:e
april.

Väntelista
Varje projekt som sker i samarbete med Navitas Plattform måste ha en kontaktperson i
Plattformsgruppen. Arbetet som utskottsmedlem i Navitas är ideellt och därför kan det hända
att Navitas inte kan ta an alla projekt direkt utan att det skapas en väntelista. Det betyder att
det kan dröja tills vi får tid att kunna ta oss an ditt projekt.

Intern konkurrens
Navitas studentförening anordnar olika sorters event för att informera och inspirera till ett mer
hållbart liv. Det går att anordna event även som en del av ett projekt, men dessa måste förhålla
sig till följande regler för att minimera risken till intern konkurrens. Det ska inte anordnas mer
än tre Navitas- och/eller Plattformsevent per vecka och Navitas- och Plattformsevent får inte

anordnas samtidigt. För att säkerställa detta måste datum för Plattformsevent därför
godkännas av sittande Nätverksordförande.
 arknadsföring
M
För godkända projekt kan Navitas stå för följande form av marknadsföring
● Publicera projektet på sin hemsida www.navitas.se/plattformen
● Marknadsföra projektet i Navitas nyhetsbrev
När ett godkänt projekt ska genomföra ett event står Navitas även för att
● Skapa en header för facebook eventet
● Vara medvärd av facebook eventet
● Affischera eventet
● Marknadsföra eventet i Navitas nyhetsbrev

Dessa regler gäller från 2019-04-30

