
 

Uppförandepolicy för sektionsaktiva Uppförandepolicy för sektionsaktiva Uppförandepolicy för sektionsaktiva Uppförandepolicy för sektionsaktiva 
på KfKbpå KfKbpå KfKbpå KfKb----sektionensektionensektionensektionen
 
1. Bemötande 

1.1 Den sektionsaktive skall uppträda respektfullt mot, och respektera arbete och/eller arrangemang av:

1.1.1 Samtliga sektionskommittéer

1.1.2 Samtliga phaddergrupper.

1.1.3 Andra sektioner. 

1.1.4 Väktare. 

 
1.2 Den sektionsaktive skall betänka att han/hon representerar sektionen och i förlängningen då även 

Chalmers Studentkår och Chalmers

2. Lokaler 
2.1 Chalmers är först och främsta alltid en studie

bedrivas fritids- och festverksamhet.

2.2 Den sektionsaktive skall:

2.2.1 Behandla sektionens och intilliggande lokaler med v

2.2.2 Tillsammans med övriga berörda ansvara för att de rum eller liknande man får tillgång till sköts på ett 
acceptabelt sätt samt att utomstående ej på något sätt drabbas av verksamhet som bedrivs i dessa rum. 

2.2.3 Ansvara för de eventuella personer som, med den sektionsaktives utökade access, släpps in i områden 
där de själva saknar access. 

2.2.4 Vid fall av olycka eller misskötsel rapportera detta till 
vidtas, se Dispositionsavtalets 

2.3 Den sektionsaktive får ej:

2.3.1 Förvara alkohol i föreningsrummen.

2.3.2 Spendera någon del av sin dygnsvila i Kemihusets lokaler.
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Den sektionsaktive skall uppträda respektfullt mot, och respektera arbete och/eller arrangemang av:

sektionskommittéer 

Samtliga phaddergrupper. 

etänka att han/hon representerar sektionen och i förlängningen då även 
Chalmers Studentkår och Chalmers Tekniska Högskola och bör agera därefter. 

Chalmers är först och främsta alltid en studie- och arbetsplats. I sektionslokalerna får det till viss del 
och festverksamhet. 

Den sektionsaktive skall: 

Behandla sektionens och intilliggande lokaler med varsamhet. 

illsammans med övriga berörda ansvara för att de rum eller liknande man får tillgång till sköts på ett 
acceptabelt sätt samt att utomstående ej på något sätt drabbas av verksamhet som bedrivs i dessa rum. 

ersoner som, med den sektionsaktives utökade access, släpps in i områden 

Vid fall av olycka eller misskötsel rapportera detta till Styret samt lämplig instans så att rimlig åtgärd kan 
vidtas, se Dispositionsavtalets Bilaga 5 för kontaktuppgifter. 

Den sektionsaktive får ej: 

Förvara alkohol i föreningsrummen. 

Spendera någon del av sin dygnsvila i Kemihusets lokaler. 
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Uppförandepolicy för sektionsaktiva Uppförandepolicy för sektionsaktiva Uppförandepolicy för sektionsaktiva Uppförandepolicy för sektionsaktiva     

Den sektionsaktive skall uppträda respektfullt mot, och respektera arbete och/eller arrangemang av: 

etänka att han/hon representerar sektionen och i förlängningen då även 

och arbetsplats. I sektionslokalerna får det till viss del 

illsammans med övriga berörda ansvara för att de rum eller liknande man får tillgång till sköts på ett 
acceptabelt sätt samt att utomstående ej på något sätt drabbas av verksamhet som bedrivs i dessa rum.  

ersoner som, med den sektionsaktives utökade access, släpps in i områden 

lämplig instans så att rimlig åtgärd kan 



 

3. Uppförande vid sektionsarrangemang
3.1 Som sektionsarrangemang räknas arrangemang dit hela eller delar av sektionen äger tillträde, må så vara av 

festlig eller icke-festlig karaktär. Punkt

3.2 Den sektionsaktive skall bidra till att o
sektionsarrangemang. 

3.3 Den sektionsaktive skall i lämpligaste mån tillse att sektionsarrangemanget inte medför skada eller slitage på 
lokalerna. 

3.4 Som arrangör för ett sektionsarrangemang skall m
sätt stör arrangemanget i rimligaste mån stoppas och eventuellt avvisas från detta.

3.5 Tänk på att du även som patet iklädd föreningskläder representerar Chalmers, Studentkåren och sektionen.

3.6 Det är strängeligen förbjudet att missbruka sin utökade kortaccess genom att som besökare på ett arr med 
alkoholtillstånd släppa igenom sig själv eller andra genom mellandörren.

4. Uppförande vid kontakt med v

4.1 Den sektionsaktive skall

4.1.1 Agera tillmötesgående och på ett respektfullt sätt.

4.1.2 I de fall då meningsskiljaktighe
samt meddela sektionsstyrelsen

4.2 Tänk på att: 

4.2.1 Ge sig in i en diskussion då 

4.2.2 Våra lokaler är även väktarnas arbetsplats. 

4.2.3 Om vi behandlar dem tillmötesgående och med respekt, kommer de göra likadant 

5. Åtgärder 
5.1 Då dessa regler ej följs kommer sektionsstyrelsen att vidta lämpliga åtgärder. 

5.1.1 Indragen kortaccess 

5.1.2 Indragen tillgång till föreningsrum

5.1.3 Förbud mot att bära föreningskläder

5.1.4 Beslagtagning av föreningskläder

5.1.5 Anmälan till kårstyrelsen för ytterligare åtgärder

 
5.2 Innan beslut om åtgärd tas bör, om så finnes lämpligt, 

 

Härmed intygar jag att jag läst och är införstådd med innebörden av detta dokumen
och förbinder mig att följa de samma.

 
 
Underskrift    
 
 
 
Namnförtydligande   
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Uppförande vid sektionsarrangemang 
Som sektionsarrangemang räknas arrangemang dit hela eller delar av sektionen äger tillträde, må så vara av 

unkt 3.2-3.6 gäller om man själv är närvarande vid arrangemanget.

skall bidra till att olämpligt och/eller förnedrande beteende ej förekommer på 

skall i lämpligaste mån tillse att sektionsarrangemanget inte medför skada eller slitage på 

Som arrangör för ett sektionsarrangemang skall man se till att personer som genom sitt beteende på något 
sätt stör arrangemanget i rimligaste mån stoppas och eventuellt avvisas från detta. 

Tänk på att du även som patet iklädd föreningskläder representerar Chalmers, Studentkåren och sektionen.

t är strängeligen förbjudet att missbruka sin utökade kortaccess genom att som besökare på ett arr med 
alkoholtillstånd släppa igenom sig själv eller andra genom mellandörren. 

Uppförande vid kontakt med väktare 

Den sektionsaktive skall vid kontakt med väktare: 

och på ett respektfullt sätt. 

meningsskiljaktigheter uppstår, be att få väktar-nummer, anteckna tid, plats och händelse, 
meddela sektionsstyrelsen om händelsen senast påföljande dag. 

sig in i en diskussion då meningsskiljaktigheter uppstått leder sällan till något positivt

Våra lokaler är även väktarnas arbetsplats.  

m vi behandlar dem tillmötesgående och med respekt, kommer de göra likadant 

Då dessa regler ej följs kommer sektionsstyrelsen att vidta lämpliga åtgärder. Exempel

Indragen tillgång till föreningsrum 

Förbud mot att bära föreningskläder 

gskläder 

för ytterligare åtgärder 

, om så finnes lämpligt, detta förankras hos kårstyrelsen.

Härmed intygar jag att jag läst och är införstådd med innebörden av detta dokumen
och förbinder mig att följa de samma. 

 Datum    Ort 

 Kommitté   Post 

 

POLICY 
2011-11-17 

KfKb-Styret 

Som sektionsarrangemang räknas arrangemang dit hela eller delar av sektionen äger tillträde, må så vara av 
gäller om man själv är närvarande vid arrangemanget. 

lämpligt och/eller förnedrande beteende ej förekommer på 

skall i lämpligaste mån tillse att sektionsarrangemanget inte medför skada eller slitage på 

an se till att personer som genom sitt beteende på något 

Tänk på att du även som patet iklädd föreningskläder representerar Chalmers, Studentkåren och sektionen. 

t är strängeligen förbjudet att missbruka sin utökade kortaccess genom att som besökare på ett arr med 

nummer, anteckna tid, plats och händelse, 

leder sällan till något positivt. 

m vi behandlar dem tillmötesgående och med respekt, kommer de göra likadant tillbaka. 

Exempel på åtgärder är: 

förankras hos kårstyrelsen. 

Härmed intygar jag att jag läst och är införstådd med innebörden av detta dokument, inklusive bilaga, 

 

 



 

BilagaBilagaBilagaBilaga    till till till till Uppförandepolicy för Uppförandepolicy för Uppförandepolicy för Uppförandepolicy för 
ssssektionsaktiva på KfKbektionsaktiva på KfKbektionsaktiva på KfKbektionsaktiva på KfKb

1. Överklagan 

1.1 Överklagan till Kårstyrelsen

1.1.1 Överklagan av beslut tagna av Sektionsstyrelsen
 

1.2 Överklagan till Sektionsmötet

1.2.1 Överklagan kan även ske på sektionsmöte
mötet. I de fall ärendet berör fler än de

 

1.3 Besluts giltighet under 

1.3.1 Sektionsstyrelsens beslut står fast tills dess att representant ur kårstyrelsen rekommenderar annorlunda. 
 
1.3.2 Sektionsstyrelsen rättar sig efter 

organ. 
 

1.3 Överklagan av Kårstyrelsens beslut

1.3.1 Överklagan av kårstyrelsens beslut
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Uppförandepolicy för Uppförandepolicy för Uppförandepolicy för Uppförandepolicy för 
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1.1 Överklagan till Kårstyrelsen 

av Sektionsstyrelsen sker främst direkt till kårstyrelsen. 

1.2 Överklagan till Sektionsmötet 

sektionsmötet. Överklagan skall då vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före 
I de fall ärendet berör fler än den som överklagar, skall stor hänsyn tas till övriga parter.

under överklagan 

1.3.1 Sektionsstyrelsens beslut står fast tills dess att representant ur kårstyrelsen rekommenderar annorlunda. 

rättar sig efter sådana rekommendationer i väntan på beslut av i punkt 1.1 & 1.2 angivna 

1.3 Överklagan av Kårstyrelsens beslut 

beslut görs till Chalmers Disciplinnämnd. 
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Överklagan skall då vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före 
n som överklagar, skall stor hänsyn tas till övriga parter. 

1.3.1 Sektionsstyrelsens beslut står fast tills dess att representant ur kårstyrelsen rekommenderar annorlunda.  

av i punkt 1.1 & 1.2 angivna 


