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1 § Det finns behov av klara riktlinjer över vilka krav vi ställer på̊ medlemmars uppträdande i 
samband med föreningens verksamhet, samt hur Juridiska föreningen ska hantera situationer 
som uppkommer till följd av olämpligt uppträdande av medlem. Syftet med riktlinjerna är att 
bidra till att föreningens verksamhet bedrivs på̊ ett bra sätt av och för alla medlemmar samt att 
klargöra vilka regler som gäller för att samvaron ska fungera. Målet med varningsriktlinjerna 
är att tydliggöra vad som utgör olämpligt beteende för att lättare kunna undvika situationer 
som leder till avstängningar eller uteslutningar.  
 
2 § Ömsesidig respekt utgör en av grundpelarna för föreningens verksamhet. I enlighet med 
föreningens likabehandlingspolicy får ingen medlem behandlas illa eller särbehandlas baserat 
på kön, etnisk bakgrund, religionstillhörighet, funktionsvariation, politisk åsikt, sexuell 
läggning, ålder, könsidentitet, eller annan liknande grund. Diskriminering oavsett dess form, 
godtas 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 utgör 
en trygg sammanslutning. 
 
3 § Alla personer som jobbar för föreningen arbetar ideellt och är medlemmar eller före detta 
medlemmar. Det är viktigt att respektera och följa de instruktioner som ansvarig för 
respektive aktivitet ger. Ansvarig kan vara styrelseledamot eller utskottsordförande, 
alternativt annan som tilldelats sådant ansvar.  
 
4 § Avstängning eller uteslutning i enlighet med 10 kap. 1-8 §§ i Juridiska Föreningens 
stadgar är de strängaste verktygen som kan aktualiseras vid händelser av den natur som 
stadgan anger. Avstängning och uteslutning som åtgärder ska därför tillämpas restriktivt.  
 
Avstängning av medlem från vederbörandes roll som engagerad i utskott eller annan del i 
föreningen kan även grundas på personens agerande utanför föreningens lokaler och 
tillställningar om vederbörandes agerande har varit synnerligen allvarligt med hänsyn till 
föreningens stadgar och policydokument. 
 
5 § Då en medlem betett sig olämpligt, i strid med antagna policys eller i övrigt brustit i sitt 
uppförande kan styrelsen besluta i enlighet med följande:  

1. Förklara att någon åtgärd ej ska vidtas om det kan konstateras att medlemmens 
agerande ej är av allvarlig betydelse, att någon regelöverträdelse ej begåtts eller att 
andra betydande skäl för att någon åtgärd ej ska vidtas föreligger.  

2. Varna medlem som gjort sig skyldig till en mindre allvarlig regelöverträdelse eller 
vars olämpliga beteende är att anses som mindre allvarligt. 

 
En varning kan ges då medlemmen uppträtt på ett olämpligt sätt men inte tillräckligt allvarligt 
för avstängning och uteslutning och det bedöms att en varning räcker för att det olämpliga 
uppträdandet inte ska upprepas. En varning ska utfärdas skriftligt och vara motiverad samt 
delges medlemmen.  
 



Om det olämpliga uppträdandet upprepas efter att medlemmen tilldelats en varning bedöms 
det som särskilt allvarligt och kan läggas till grund för beslut om avstängning eller uteslutning  
ur föreningen. Att en tidigare varning kan få betydelse också vid bedömningen av ett 
eventuellt framtida olämpligt uppträdande ska framgå av den skriftliga varningen.  
 
6 § Berörd föreningsmedlem ska upplysas om alla beslut som rör dennes person. En varning 
ska utfärdas skriftligt och vara motiverad samt delges medlemmen. 


