
Riktlinjer för spektrala evenemang 
 

Målet med dessa riktlinjer är att skapa grunden för Spektrum rf:s evenemang. Det är i               

föreningens främsta intressen att ordna trygga evenemang där föreningens medlemmar trivs           

och ingen känner sig utesluten. I ordnandet av program, precis som i Spektrums all övrig               

verksamhet, följs föreningens jämställdhets- och miljöplaner. Mobbning, trakasserier och         

diskriminering tolereras inte överhuvudtaget på spektrala evenemang, och alla uppmuntras          

till att ingripa om man upptäcker något olämpligt.  

 

I första hand bär var och en ansvaret över sig själv och sitt beteende. Allt deltagande på                 

evenemang sker på eget ansvar och sunt förnuft och god sed bör följas. Evenemangets              

organisatör bör se till att alla deltagare känner till ordningsreglerna och andra gemensamma             

spelregler. Spektrum, alltså i sista hand styrelsen, har ansvar för alla evenemang som             

ordnas i föreningens namn och har därmed skyldigheten att försäkra att ordningsreglerna            

följs samt att vid behov vidta åtgärder. 

 

Oberoende av kontexten, gäller det att respektera varandra och kunna läsa situationen så             

att ingen behöver känna sig obekväm. Under spektralt ordnade evenmang är det inte tillåtet              

att sjunga sånger eller hålla programpunkter som tydligt kränker eller diskriminerar. Visor om             

våld, både direkt och indirekt, bör undvikas. Våld kan innebära våldsamma akter, verbalt             

våld, uppmuntran till våld, rasism, antisemitism, etc. Visor om våldtäkt eller om våld som              

berör minderåriga är under inga omständigheter acceptabla. 

 

På evenemang där alkohol konsumeras är ingen tvungen att dricka alkoholhaltiga drycker.            

Vid evenemang med alkoholservering måste även alkoholfria alternativ finnas. 

 

 

Om något mot förmodan sker... 
Ifall man på ett evenemang vittnar något olämpligt, gäller det först att överväga om man själv                

kan ingripa. Man kan sedan vid behov kontakta en av organisatörerna för evenemanget eller              

närmaste styrelsemedlem och be denna vidta åtgärder. På organisatörens och styrelsens           

ansvar blir att se till att alla inblandade är medvetna om spelreglerna och att eventuella               

konflikter löser sig. Styrelsen och evenemangets organisatörer kan avlägsna personer som           

trots upprepade varningar inte kan bete sig. 



 

Eventuella förseelser kan anmälas till Spektrums styrelse via antingen styrelse@spektrum.fi          

eller den anonyma feedback-blanketten på hemsidan, spektrum.fi. På hemsidan hittas också           

de enskilda styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter. 

 

Dessa riktlinjer har framlagts av styrelsen 2018 och godkänts av månadsmötet 18.4.2018            

efter att föreningens medlemmar fritt fått kommentera dokumentet både under mötet och på             

nätet i en veckas tid före mötet. 

 

 


