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1 § Syftet med varningsriktlinjerna är att sträva efter och klargöra vilka regler som 
gäller för att uppnå god samvaro i Juridiska Föreningen (föreningen) samt att tydliggöra vad 
som utgör olämpligt beteende.  
 

2 § Ömsesidig respekt utgör en av grundpelarna för föreningens verksamhet. Ingen medlem får 
behandlas illa eller särbehandlas baserat på kön, etnisk bakgrund, religionstillhörighet, 
funktionsvariation, politisk åsikt, sexuell läggning, ålder, könsidentitet, eller annan liknande 
grund. Diskriminering, oavsett form, godas inte av föreningen och ses som mycket allvarligt. 
Det är av yttersta vikt att varje enskild medlem behandlas med respekt för sin person och 
integritet samt att föreningen uppfattas som en trygg sammanslutning. 

 
3 § Alla personer som jobbar för föreningen arbetar ideellt och är antingen medlemmar eller före 

detta medlemmar. Det är viktigt att respektera och följa de instruktioner som ansvarig ger. 
Ansvarig kan vara styrelseledamot eller utskottsordförande, alternativt annan som tilldelats 
sådant ansvar.  

 
4 § Då en medlem agerat i strid med antagna policys, eller i övrigt betett sig olämpligt, kan 

styrelsen företa något av följande beslut: 
- Förklara att någon åtgärd inte ska vidtas om det kan konstateras att medlems agerande 

ej är av allvarlig betydelse, att någon regelöverträdelse ej begåtts, eller att andra betydande 
skäl för att åtgärd ej ska vidtas föreligger.  

- Utfärda en varning i enlighet med 3 kap. 16 § i föreningens stadgar till medlem som gjort 
en mindre allvarlig regelöverträdelse, eller vars olämpliga beteende är att anses som 
mindre allvarligt. 

 
5 § En varning kan ges då medlem uppträtt på ett olämpligt sätt, men som inte är tillräckligt 

allvarligt för avstängning eller uteslutning, och det bedöms att en varning är tillräckligt för 
att det olämpliga uppträdandet inte ska upprepas. Om det olämpliga uppträdandet upprepas 
efter en varning bedöms det som särskilt allvarligt och kan läggas till grund för avstängning 
eller uteslutning ur föreningen. Det bör här betonas för medlemmen att en varning är en 
allvarlig påföljd.  

 
6 § Berörd föreningsmedlem ska upplysas om alla beslut som rör dennes person. 
 

 


