
 

 

 

JURIDISKA FÖRENINGENS VARNINGSRIKTLINJER 2019  
 

1 § Det finns behov av klara riktlinjer över vilka krav vi ställer på medlemmarnas uppträdande i 

samband med föreningens verksamhet, samt hur man ska hantera situationer som uppkommer till följd 

av olämpligt uppträdande. Syftet med riktlinjerna är att bidra till att föreningens verksamhet upplevs 

på ett bra sätt av alla medlemmar och att klargöra vilka regler som gäller för att samvaron ska fungera. 

Målet är att genom att tydliggöra vad som utgör olämpligt beteende lättare undvika situationer som 

leder till avstängningar.   

 2 § Juridiska föreningens verksamhet är till för och öppen för alla medlemmar. Ömsesidig respekt 

utgör grundpelaren i föreningens verksamhet. I enlighet med föreningens likabehandlingspolicy ska 

ingen behandlas annorlunda eller illa på grund av kön, etnisk bakgrund, religionstillhörighet, politisk 

åsikt, sexuell läggning, ålder, handikapp eller vilken som helst annan godtycklig grund. 

Diskriminering i alla dess former är något som föreningen inte godtar och som ses särskilt allvarligt 

på. Det är av yttersta vikt att varje enskild medlem blir behandlad med respekt för sin person.   

 3 § Alla personer som jobbar för föreningen jobbar ideellt och är i största utsträckning medlemmar 

eller före detta medlemmar. Det är viktigt att respektera och följa de instruktioner som personalen ger.  

 4 § Juristernas Hus är medlemmarnas samlingsplats och det är viktigt för allas trevnad att vårda huset 

och inte skräpa ner.   

 5 § Avstängning och uteslutning i enlighet med 11 § resp. 12 § i föreningens stadga är de strängaste 

verktygen som står till buds vid de händelser som är av den natur stadgarna anger för avstängning och 

uteslutning. Avstängning och uteslutning som åtgärd ska därför tillämpas mycket restriktivt.   

 6 § Då en medlem betett sig olämpligt, i strid mot antagna policys eller i övrigt brister i uppförande 

kan styrelsen besluta i enlighet med följande:   

  1) Förklara att åtgärd ej skall vidtas om det konstateras att medlems agerande ej är av allvarlig 

betydelse eller regelöverträdelse ej begåtts eller andra synnerliga skäl för att åtgärd ej skall vidtagas 

föreligger.   

 2) Varna medlem som gjort en mindre allvarlig regelöverträdelse eller vars olämpliga beteende anses 

som mindre allvarligt.   

 Varningar ges då personen 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. Om det olämpliga uppträdandet upprepas efter en varning bedöms det som särskilt 

allvarligt. Det bör betonas för medlemmen att varningen är en allvarlig påföljd och att denna läggs till 

grund för bedömning avseende en eventuell avstängning i framtiden.  

 3) Avstänga medlem, som gjort en allvarligare regelöverträdelse, från en viss typ av verksamhet 

såsom pubar och fester under viss tid.   

 4) Avstänga medlem från all typ av föreningsverksamhet i enlighet med stadgarna.   

 7 § Arbetsutskottet äger bestämma om en interimistisk avstängning under utredning eller i väntan på 

att frågan ska tas upp av styrelsen. En utredning ska genomföras så skyndsamt som möjligt.   

 8 § Arbetsutskottet leder en utredning enligt ovan.   



 

 

 9 § I en utredning avseende en eventuell 

avstängning skall berörda personer höras och 

beredas tillfälle att yttra sig. Utredningen har tystnadsplikt och ska inte blanda in fler personer än 

nödvändigt för att undvika olägenheter.   

 10 § Personer inblandade i utredningen har rätt till anonymitet. Denna bestämmelse gäller endast i 

den utsträckning det är möjligt med hänsyn till omständigheterna.   

 11 § Åtgärderna i ovanstående policy ska i första hand tillämpas av föreningens styrelse. 

Arbetsutskottet äger vidta åtgärder i väntan på att styrelsen har möjlighet att ta upp frågan. 

Arbetsutskottet äger utan styrelsens godkännande varna enskild medlem. Styrelsen kan ta upp frågan 

och besluta om eventuellt strängare åtgärd. Berörd föreningsmedlem ska upplysas om alla beslut som 

rör dennes person. 


