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Bakgrund
Uppförandepolicyn har under vårt år som styrelse uppfattats som otymplig, otydlig och
obehjälplig vid tillfällen då den ska ha agerat som riktlinje för oss. Det har även uttryckts liknande åsikter från andra medlemmar på sektionen och därmed lägger vi nu
ett förslag på en uppdatering av denna policy. Efter förslaget följer (i samma ordning
som förslagen) förklaring till var och en av att satserna. Förslaget i helhet finns även
som bilaga.

Förslag
Yrkar på:
att 1. ändra första meningen under punkt 1 ”syfte” från:
”Denna policies syftar till att definiera de riktlinjer som sektionens medlemmar
och aktiva i föreningens kommittéer bör ta hänsyn till i sina kontakter med övriga medlemmar och organ i kåren. Vidare definieras den straffskala som sektionen
tillämpar vid överträdelser.”
till
”Denna policy syftar till att definiera de riktlinjer som sektionens medlemmar och
aktiva i sektionens organ bör ta hänsyn till i sina kontakter med övriga medlemmar och organ i kåren. Vidare definieras de påföljder som sektionen tillämpar
vid överträdelser. ”
att 2. utöka delpunkt 2 under punkt 2. från:
”Uppträda respektfullt gentemot andra sektionsmedlemmar”
till
”Uppträda respektfullt gentemot andra sektionsmedlemmar samt sektionens alumner”
att 3. stryka andra meningen av delpunkt 2 under punkt 3.
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”Envar skall även i så stor mån som möjligt se till att inga andra studenter sover
i någon av sektionens lokaler.”.
att 4. Skriva om delpunkt 3 under punkt 3. från:
” Har envar, om en har tillträde till föreningsutrymmen, ansvar att se till att
dessa sköts på ett acceptabelt sätt och att de hålls i ett gott skick.”
till
”Skall alla med tillgång till sektionens föreningsutrymmen ansvara för
att se till att dessa sköts på ett acceptabelt sätt och att de hålls i ett gott skick.”
att 5. skriva om sista delpunkten under punkt 3. från:
”Skall en vid inträffande av olyckshändelse, skadegörelse, nedskräpning eller liknande händelse rapportera detta till lämplig instans samt sektionens styrelse.”
till:
”Skall en vid inträffande av olyckshändelse, skadegörelse, medveten nedskräpning
eller liknande händelse rapportera detta till lämplig instans samt sektionens styrelse.”.
att 6. skriva om första stycket under punkt 4. från:
”Som sektionsarrangemang räknas arrangemang dit hela eller stora delar av sektionen
äger tillträde, såsom pubkvällar, samtliga arrangemang under mottagningen samt
gasquer anordnade av sektionens föreningar.”
till:
”Som sektionsarrangemang räknas samtliga arrangemang som arrangeras på
sektionen.”.
att 7. skriva om delpunkt 3 under punkt 4. från: ”Som aktiv medlem av sektionen och
arrangör ansvarar man för att personer som genom sitt beteende stör eller förhindrar arrangemanget stoppas samt att nödvändiga åtgärder vidtas.”
till:
”Som arrangör av sektionsarrangemang ansvarar man för att personer som
genom sitt beteende stör eller förhindrar arrangemanget stoppas samt att nödvändiga åtgärder vidtas.”.
att 8. skriva om delpunkt 4 under punkt 4. från:
”Incidenter som sker under arrangemang i sektionens regi skall rapporteras till
nöjeslivsansvarig för sektionen, samt annan lämplig instans.”
till:
”Incidenter som sker under sektionsarrangemang skall rapporteras till sektionens styrelse, samt annan lämplig instans.”.
att 9. stryka punkt 5 ”sektionens straffskala”.
att 10. lägga till ny punkt 5 ”Sektionens påföljder”
att 11. lägga till följande text och punktlista under ny punkt 5:
”Vid överträdelse av någon av sektionens policies eller bestämmelser gäller följande.
• Innan beslut tas om hurvida en påföljd skall utdelas skall styrelsen föra en
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diskussion med involverade parter.
• Berörda personer har alltid rätt att överklaga beslut om påföljder till sektionsstyrelsen samt sektionsmötet. Hubbenförbud kan dessutom överklagas
till programledningen.
• Vid samtliga applicerbara påföljder avgör sektionsstyrelsen till vilken grad
samt hur länge påföljden skall gälla, dessa ska vara tydliga vid fastställandet
av påföljden.
• Inga påföljder får gälla längre än ett år.
”
att 12. lägga till ny subpunkt 5.1 ”Förteckning påföljder”.
att 13. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Varning – Med varning menas att
ingen ytterliggare åtgärd kommer vidtas men att vid framtida överträdelser kan
strängare påföljder delas ut för mindre överträdelser.”
att 14. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Arrangemangsförbud – Med arrangemangsförbud menas att personen i fråga ej får delta på sektionsarrangemang
med undantag av sektionsmöten.”
att 15. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Hubbenförbud – Med hubbenförbud
menas att personen i fråga ej får vistas i hubben samt att deras tillträde till hubben
kan dras in. Vid hubbenförbud gäller även arrangemangsförbud.”
att 16. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Representationsförbud – Med
representationsförbud menas förbud mot representation av förening eller kommitté
på sektionen samt förbud mot representation av sektionen som helhet.”
att 17. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Mottagningsförbud – Med mottagningsförbud menas att personen i fråga ej får agera phadder på sektionen samt har
arrangemangsförbud och representationsförbud på alla mottagningsarrangemang.”
att 18. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Avstängning från förening/kommitté
– Med avstängning från förening/kommitté menas att en person blir avstängd från
en eller flera kommittéer eller föreningar som denna är aktiv inom.”
att 19. lägga till punkt 5.2 ”Sektionsorgans befogenheter” med följande innehåll:
”Sektionens organ äger rätten att i samråd med styrIT svartlista personer från
sina arrangemang. Svartlistning får gälla som längst tills dess att organet i frågas
verksamhetsår tar slut.”

Redogörelse av bakgrund för ändringar
1. Detta löser ett grammatiskt fel och vi anser att ”sektionens organ” är mer korrekt
än ”föreningens kommittéer” i vilka som ska täckas av policyn.
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2. Vi anser inte att en medlem har gått ut från programmet är en anledning till att
inte längre bemöta dem med samma respekt som om de vore medlemmar.
3. Vi anser det orimligt att kunna bli bestraffad för att inte stoppa andra från att
sova i lokalen.
4. Vi ansåg att denna punkten kunde förtydligas något.
5. Nedskräpning är en relativt otydlig term som kan vara allt från att en person råkar
spilla någonting i hubben till att arrangera ett matkrig däri. Det första verkar vara
en orimlig händelse att rapportera till styrelsen eller att bli bestraffad för medans
det senare kanske mer är vad som är tänkt med straffet. Därmed vill vi ändra till
”medveten nedskräpning” vilket vi hoppas på bättre påvisar syftet med punkten.
6. Den nuvarande definitionen är ganska otydlig och vi anser därmed att den behöver
förtydligas. Till exempel skrivs det ”samtliga arrangemang under mottagningen”
vilket låter som att arrangemang utöver mottagningen inte räknas dit. Det är
dessutom sällsynt att någon av sektionens föreningar arrangerar gasquer vilket
också är något som kan tolkas från den nuvarande formuleringen..
7. Vilka som berörs av denna policy definieras av andra dokument, att det då definieras även här leder därmed endast till förvirring. Vidare täcker den nuvarande
beskrivningen inte heller alla personer som den borde då det kan arrangeras sektionsarrangemang av icke-sektionsmedlemmar som sitter i styrelsen för någon av
sektionens intresseföreningar.
8. Det definieras ovan sektionsarrangemang, denna definition bör därmed även användas istället för att ha en ny definition på denna punkt. Dessutom ser vi inget
syfte med att incidenter endast skall rapporteras till nöjeslivsansvarig då det ändå
bör diskuteras inom hela styrelsen.
9. Punkt 5 är för tillfället en av de vi ser som mest problematiska och därmed syftar
de nedanstående attsatserna till att skriva om denna punkt.
10. Lägger till den nya punkten.
11. Dessa syftar till att sätta upp riktlinjer för styrelsen vid tillämpning av policyn
och för att skydda den individ som policyn tillämpas på.
12. Lägga till en lista över påfäljder för att ge riktlinjer till styrelsen över vilka möjligheter som finns i olika situationer samt tydliggöra för medlemmarna vilka påföljder
som akn bli aktuella vid brott mot policyn.
13. Varning finns för tillfället men är inte definierat, denna definition syftar till att
täcka det vi har tolkat som syftet med en varning.
14. Arrangemangsförbud anser vi vara en rimlig påföljd för överträdelser som begåtts
på tidigare arrangemang. Undantaget på sektionsmöten är för att personen i fråga
skall kunna överklaga sin dom samt för att bibehålla den demokratiska ordningen
på sektionen.
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15. Hubbenförbud anser vi vara en rimlig påföljd för överträdelser som begåtts i eller i
relation till sektionslokalen. Det skulle också kunna delas ut för att skydda personer
som kan ha blivit utsatta för någon överträdelse. Anledningen till undantaget under
arrangemang är då vi anser att arrangemang lika gärna kunde hållas på annan plats
och att även, alternativt istället, Arrangemangsförbud bör delas ut.
16. Representationsförbud är etn fåföljd vi anser fungerar väl som den gör just nu och
har därmed endast försökt formulera den som vi tolkar den för tillfället.
17. Mottagningsförbudet har tagits fram i samråd med NollKIT, detta är en påföljd
som använts tidigare och vi anser det därmed rimligt att den även finns med, och
är definierad, i uppförandepolicyn.
18. Detta anser vi vara en påföljd som är ganska alvarlig men som kan delas ut vid
överträdelser som visar på att personen i fråga inte klarar av att hantera ansvaret
den blivit anförtrodd med.

