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Diskussion om de fysiska Mecenatkorten  

Sammanfattning 

Teknologkåren håller just nu på att utreda huruvida vi ska fortsätta att hantera alla de fysiska 
Meccenatkorten med bild, eller istället gå över till att man beställer dem själv. Vi kollar även över om vi 
ska ha kvar fysiska kort med halvårsspecifik bild utan istället ha ett generiskt. 

Bakgrund 
I dagsläget går ungefär 500 kort i retur per termin till Teknologkåren centralt eftersom alla som är 
berättigade kort får sitt tryckt och utskickat automatiskt. Många hämtar dock aldrig ut sina kort som går i 
retur till oss. Detta betyder att ungefär 400 av dem kastas varje termin. Den vanligaste anledningen att de 
går i retur är att det är fel adress som är angiven eller att personens namn inte står på brevlådan. 

Att söka upp mejladresser till kortinnehavaren lägger vår kanslist ungefär 40 h om året på. Alla dessa kort 
som kastas eller som skickas runt utan att nå fram till sin mottagare är en extremt onödig börda för 
miljön. 

Om vi skulle ta bort det automatiska utskicket av korten så skulle det dock fortfarande gå att beställa ett 
fysiskt kort, men då kommer individen själv behöva göra det via Mecenats hemsida. De vita korten 
kommer att se likadana ut som innan, både de fysiska och de digitala. För de betalande medlemmarna 
kommer de fysiska korten istället ha ett generiskt utseende med antagligen kårens logga på, medan korten 
i appen kommer att byta bild varje halvår. 

En annan fördel med de digitala korten jämfört med de fysiska är att man enbart kan utnyttja reserabatten 
hos Skånetrafiken med de digitala korten. 

För att kåren ska kunna arbeta vidare med denna frågan skulle jag gärna vilja att ni i styrelsen ta ställning 
till följande frågor: 

1. Hur hade det påverkat er om vi hade valt att plocka bort de automatiska utskicket av de fysiska 

korten? 

2. Vad tror ni är bästa sätt att sprida informationen att man själv måste beställa de fysiska korten 

istället för att man automatiskt får det hemskickat? 

3. Vad för fördelar och nackdelar ser ni med om vi plockar bort de automatiska utskicket av de 

fysiska korten? 

4. Något övrigt vi borde veta i denna fråga? 

 
 



 

REMISS 

Diskussionsunderlag Fysiska 

mecenatkort 

Kårhuset Lund, 2018-09-11 
Maria Ekerup, Generalsekreterare 18/19 

 

 
I Teknologkårens tjänst, dag som ovan 
 
 
MARIA EKERUP 
Generalsekreterare 18/19 

 

 


