Antagande av trivselregler för QueerNördarna
På årsmötet 2017 röstades följande motioner igenom:
Jag yrkar att
Gabrielle 1: Ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta trivselregler för
föreningens arrangemang.
Tillägg från Erland
Erland 1: Att styrelsen ges mandat att ratificera trivselreglerna då de är färdiga.
Erland 2: Att trivselreglerna ska presenteras för ordinarie årsmöte 2018.

Styrelsen tillsatte efter årsmötet en arbetsgrupp för trivselregler, bestående av Rönn
Schück, Sei Håård och Vidar Axelsson. Dessa utgick från trivselregler som diskuterades
under uppstartsmötet 10 september 2016. Utifrån dessa skrevs ett utkast för nya regler
som diskuterades inom den gruppen med feedback från Gabrielle, ordförande.
Dessa nya regler presenterades för den närvarande styrelsen som bestod av Gabrielle de
Bourg – ordförande, Christian Schrewelius Viklund – ledamot och Sei Håård – ledamot den
28 juli 2017. Styrelsen röstade för att dessa trivselregler skulle ratificeras.
De färdigställda reglerna presenteras på sidan 2.

Gabrielle de Bourg
Ordförande
6 augusti 2017
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Trivselregler för arrangemang av QueerNördarna
Hur vi behandlar varandra:
● Vi godtar ingen form av diskriminering på våra arrangemang.
● Alla ska kunna känna sig välkomna, ifrågasätt därför inte varför någon är här.
● Det här arrangemanget ska genomföras på HBTQ-personers villkor.
● En behöver inte svara på frågor eller vara med.
● Anta inte någons pronomen, och respektera allas rätt att välja sitt eget.
● Ingen behöver motivera varför de är obekväma med något. Respektera detta och
ifrågasätt det inte.
● Ifrågasätt inte någons identitet.
● Fota eller filma inte folk utan deras tillåtelse.
● Bär gärna synlig namn- och pronomenbricka.
Tänk på:
● Bjud gärna in andra att vara med!
● En får inte vara elak utanför spel.
● Spelare är inte sin karaktär. Hur någon är i ett spel behöver inte spegla hur
personen är utanför.

Om regler bryts kan den personen förlora rätten att delta vid eventet, men enbart
arrangörer har rätt att be någon lämna lokalen. Om du eller någon annan är obekväm,
prata med en arrangör.
Sist men inte minst – Ha roligt!

2

