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JURIDISKA FÖRENINGENS UPPFÖRANDEPOLICY 
 

1 § Juridiska Föreningens verksamhet är till för och öppen för alla medlemmar. 

 

2 § Alla medlemmar ska bemöta varandra med respekt 

  

3 § Ingen medlem får utsättas för våld, hot om våld eller andra trakasserier. 

 

4 § I enlighet med Juridiska Föreningens likabehandlingspolicy får ingen behandlas illa eller 

särbehandlas på grund av kön, etniskt ursprung, religionstillhörighet, politisk åsikt, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet, ålder, funktionsnedsättning eller vilken som helst annan 

godtycklig och kränkande grund.  

 

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

huset och inte skräpa ner.  

 

6 § Allt arbete inom föreningen sker i regel på ideell basis och av medlemmar eller före detta 

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

 

7 § Medlem som deltar i ett arrangemang ska följa ansvarigs instruktioner. Barpersonalen får 

vägra alkoholservering då detta är påkallat av ordningsskäl eller eljest vad som följer av lag 

eller annan författning. Serveringsansvarig samt styrelseledamot får vägra person tillträde till 

lokalen om denne stör eller kan befaras störa ordningen.  

 

8 § Alla medlemmar är representanter för föreningen gentemot utomstående gäster och 

samarbetspartners och ska som sådana uppföra sig väl. Med detta menas bl.a. att vårda sitt språk 

samt dricka med måtta.  

 

9 § Medlem som inte följer ovanstående förhållningsregler kan varnas eller stängas av från 

bestämda aktiviteter eller samtliga föreningsarrangemang under viss tid. Vid grova 

överträdelser mot föreningens regler och stadgar kan medlem uteslutas. Närmare regler om 

varning, avstängning och uteslutning finns i Juridiska Föreningens varningsriktlinjer och 

stadgar.  

 

10 § Person som inte är medlem och bryter mot ovanstående regler kan vägras tillträde till 

föreningens arrangemang och verksamhet på bestämd eller obestämd tid. 


