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Policy för gigförmedling
Bakgrund och syfte
Musikhögskolan och Qultura får ofta förfrågningar om musik- och scenrelaterade jobb. Vi
har uppfattat att dessa gig är eftertraktade och ofta uppskattade av medlemmarna.
Hittills har det saknats ett tydligt och effektivt system för hur Qultura skall hantera dessa
förfrågningar, dessutom har vårt tidigare ”först till kvarn”- system uppfattats som orättvist
av somliga. Den medlem som svarade på förfrågan först var den som fick arbetsgivarens
kontaktuppgifter.
Qulturas vision är att musikhögskolan ska marknadsföras som en ”guldgruva” för den som
söker tjänster och varor inom vår bransch. Vi vill tilltala en bred publik och därmed generera
fler arbetstillfällen till våra medlemmar.
Genom gigförmedlingen hoppas Qulturas styrelse kunna generera en inkomst till Qultura
och på så sätt öka Qulturas kapital. All inkomst ska oavkortat gå tillbaka till Qulturas arbete.
Mot bakgrunden ovan har Qulturas styrelse beslutat att starta en gigförmedling. Policy för
gigförmedlingen redogörs i detta dokument.

Ansvar
Näringslivsutskottet ansvarar för gigförmedlingen, enligt Qulturas arbetsordning 6 kap. 4§.

Affärsmodell
Qulturas näringslivsutskott skall arbeta för att göra affär av gig-förmedlingen. Idén är att vi
vi ger arbetsgivaren ett urval av musik-/teaterakter, alternativt pedagogtjänster, mot en
mindre avgift. Vi säljer alltså våra medlemmars kontaktuppgifter och varubeskrivningar, i
utbyte mot en summa som ska gå oavkortat till kårsektionen Qulturas arbete.

Prissättning
Qultura fakturerar arbetsgivare en summa på 100 kr per förmedling (ej per förmedlad
kontaktuppgift).

Värde för medlemmar.
Gigförmedlingen ska vara medlemsexklusiv, endast Qulturamedlemmar får information om
arbetstillfällen från gigförmedlingen och kan skicka in intresseanmälan. Däremot ställs inga
krav på att övriga i ensemblen är medlemmar.
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Värdet för medlemmar ligger i att de ges möjlighet att skaffa kontakter och erfarenheter på
arbetsmarknaden.

Rättvis fördelning
Gigförmedlingen ska vända sig till alla Qulturas medlemmar och ska vara rättvis. Alla
medlemmar har rätt att få samma information och möjlighet att lämna intresseanmälningar.
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