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Avstängning eller avvisande från
QueerNördarna
Syfte
Att klargöra och skapa en handlingsplan om en medlem eller deltagare på
QueerNördarnas arrangemang gör platsen otrygg.

Trygghet
Under §1 finns meningen “Föreningens syfte är att ge HBTQ-personer en plats i spelvärlden.”
För att den platsen och utrymmet ska ske är QueerNördarna måna om att all verksamhet
alltid sker på HBTQ-personers villkor. För att garantera detta måste föreningen
QueerNördarna och våra evenemang alltid förbli en trygg plats. För att skapa en trygg
miljö har vi både en Värdegrund samt T
 rivselregler som måste efterföljas. En person som
inte efterföljer detta begår därför grova regelbrott och kan förvänta sig konsekvenser.
Dessa konsekvenser är främst A
 vvisande, D
 eltagandeförbud eller Avstängning.

Avvisande
Avvisande betyder att du ombeds lämna ett av QueerNördarnas evenemang. Alla
ansvariga inom QueerNördarna har mandat att avvisa medlemmar. Avvisande kan ej
överklagas eller hävas, utan någon som ombeds lämna platsen måste göra detta.

Deltagandeförbud
Deltagandeförbud betyder att du inte får delta på något av QueerNördarnas evenemang.
Deltagandeförbud är i regel permanent om inget annat anges. Deltagandeförbud används
främst för personer som ej är medlemmar i föreningen eller som ett tillfälligt beslut på en
medlem som riskerar avstängning och uteslutning fram tills nästa styrelsemöte kan hållas.
Endast styrelsemedlemmar kan ge en deltagare deltagandeförbud, men detta kräver ej ett
styrelsemöte. Du kan överklaga ett deltagandeförbud och styrelsen måste behandla detta.

Avstängning och uteslutning
Avstängning innebär att du stängs av som medlem i föreningen och tas bort från vårt
medlemsregister. En avstängd medlem har per definition alltid deltagandeförbud och får
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inte besöka någon av QueerNördarnas kommande arrangemang. En medlem kan endast
stängas av genom ett styrelsebeslut. En avstängd medlem kan endast uteslutas vid nästa
årsmöte och har då ingen rätt att någonsin bli medlem i föreningen igen och föreningen
har rätt att neka personen all information om föreningen och dess verksamhet.
QueerNördarnas stadgar säger följande gällande avstängning och uteslutning:
En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste
då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på
årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva
uteslutning och avstängning.

Grund till avvisande
Någon kan avvisas av en ansvarig inom QueerNördarnas arrangemang på följande
grunder:
●
●
●

Du har brutit mot värdegrunden eller stadgarna.
Du har brutit mot regler eller styrdokument.
Att du av andra anledningar får andra medlemmar att känna sig obekväma.

Om du behöver avvisa någon
Om du behöver avvisa någon:
●
●
●
●
●

Be personen avlägsna sig omgående och att detta ej kan överklagas.
Har du rätt att be om hjälp att avlägsna personen.
Om personen fortfarande vägrar har du rätt att förklara att detta troligtvis kommer
att leda till avstängning.
Du måste kontakta minst en (1) styrelsemedlem och berätta om händelsen, som
ska ta beslut om personen ska få deltagandeförbud om det anses behövas.
Du kan behöva lämna en redogörelse om varför en person avvisats.

Blir du avvisad
Om du blir avvisad:
●
●
●

Måste du snarast avlägsna dig från arrangemanget.
Respektera beslutet. Ett avvisande kan ej överklagas.
Du har rätt att veta om det kommer att yrkas på Deltagandeförbud eller ej.
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Om du inte följer detta riskerar du avstängning och uteslutning.
Återvänder du trots avvisande kommer att leda till direkt Deltagandeförbud och
yrkande om avstängning och uteslutning.
Begår du något som skulle få dig avvisad igen riskerar du istället deltagarförbud
eller avstängning.

Grund till deltagandeförbud
Någon kan få deltagarförbud av en styrelsemedlem inom QueerNördarnas arrangemang
på samma grunder som avvisande, men även följande grunder:
●
●
●
●

Personens närvaro gör att arrangemangen inte längre kan ses som trygga.
Personen riskerar avstängning och detta är ett tillfälligt beslut.
En person som tidigare avvisats begår samma eller ett liknande regelbrott.
Personen har inte respekterat sin avvisan.

Att utfärda deltagandeförbud
Om du behöver ge någon deltagandeförbud
●

●
●
●
●
●

Måste du vara styrelsemedlem för att utfärda deltagandeförbud, men du som
ansvarig kan få rätten av en styrelsemedlem om en styrelsemedlem inte är
närvarande.
En styrelsemedlem måste informera minst en annan styrelsemedlem om beslutet.
Är personen närvarande be denna avlägsna sig omgående.
Har du rätt att be om hjälp att avlägsna personen.
Är personen inte närvarande ska denna kontaktas om kontaktuppgifter finns till
personen och det är möjligt.
Ska du avgöra om personen ska riskera avstängning och uteslutning eller ej.

Får du deltagandeförbud
Om du ges deltagandeförbud:
●
●

Får du ej besöka några av QueerNördarnas evenemang, eller evenemang med
koppling till QueerNördarna.
Kommer du att stängas av från alla kommunikationskanaler och sociala mediasidor
kopplade till föreningen, till exempel grupper och Facebook-sidan, samt stängas
ute från alla evenemang som läggs upp på sociala medier.
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Får du enbart kontakta styrelsen i frågor som gäller QueerNördarna.
Får du ej medvetet söka kontakt med medlemmar i föreningen som du inte redan
har kontakt med.
Har du, om du ej utreds för avstängning, rätt att ifrågasätta ditt beslut en (1) gång.
Styrelsen kommer då att gå igenom anledningen till ditt deltagandeförbud och kan
välja att häva beslutet om du kan uppvisa att du ändrat ditt beteende.

Grund till avstängning och uteslutning
Avstängning och uteslutning innebär att du helt utesluts ur föreningen och all dess
verksamhet och närvaro. Endast ett styrelsebeslut kan stänga av en medlem och endast
ett årsmöte kan utesluta medlemmen ur föreningen. Anledningarna till att stänga av en
medlem och utesluta är:
●
●
●
●
●

Personen respekterar inte QueerNördarnas stadgar, värdegrund eller trivselregler.
Personens potentiella närvaro eller koppling till föreningen gör att föreningen inte
längre kan garantera sina medlemmar trygghet.
Personen har på andra sätt skadat QueerNördarnas namn eller verksamhet.
Personen har brutit mot lagen och blivit dömd för detta.
Personen är medlem i eller företrädare för en organisation vars värderingar bryter
mot QueerNördarnas värdegrund.
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Om en medlem stängs av och utesluts
För att en avstängning och senare uteslutning ska vara giltig behövs följande:
●
●
●
●
●
●

●
●

Goda anledningar till att ta ett sådant beslut.
Dokumenterade anledningar exakt varför medlemmen avstängs och utesluts.
Skäliga anledningar att medlemmen ej kommer att förändra sitt beteende.
Ett giltigt styrelsemöte ska fatta beslut kring avstängningen av medlemmen.
Medlemmen informeras om beslutet som ligger till grund för avstängningen och
uteslutandet ur föreningen.
Om medlemmen ej ännu är utesluten ur föreningen ska denne kontaktas med
datum för årsmöte och informeras om att årsmötet kommer att rösta om
medlemmens uteslutning.
Referera helst medlemmen utan namn i publicerade styrelse och
årsmöteshandlingar. Dock måste det finnas dokumenterat vem medlemmen är.
Avstängningen och uteslutningen kan hävas av styrelsen eller ett årsmöte.

Om du blir avstängd
Om du blir avstängd händer följande:
●
●
●
●

●
●
●

Du har ingen rätt att kontakta QueerNördarna i några frågor förutom att be om
datum för årsmöte. Du får endast kontakta styrelsen via mail i detta.
Du får inte besöka några arrangemang eller verksamhet kopplat till
QueerNördarna, med undantag för det årsmöte där uteslutningen behandlas.
Du får ej ha någon koppling till föreningens digitala kanaler och föreningen har rätt
att blockera dig från dessa.
Du har inte rätt att kontakta någon som du inte känner sedan innan som är
kopplad till QueerNördarna via privata kanaler om dessa inte explicit gett dig
tillstånd till detta.
QueerNördarna har rätt att informera andra om varför du har blivit avstängd.
Du har rätt att be om att inte refereras via namn i dokument som kommer att
publiceras (styrelseprotokoll eller årsmöteshandlingar).
Du har rätt att delta på årsmötet och rösta i frågan om din egen uteslutning. I
övrigt har du inte yrkanderätt eller rösträtt. Du kan bli ombedd att lämna årsmötet
när denna fråga är behandlad. Du kan endast återfå denna rätt om styrelsen eller
årsmötet häver din avstängning.
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Om du utesluts
Om du utesluts händer följande:
●
●
●
●
●
●

Du har ej rätt att bli medlem i föreningen igen.
Du kommer att blockeras på alla föreningens kanaler.
Alla i föreningen har rätt att blockera dig och upphöra all kontakt med dig.
Du har ingen rätt att besöka eller kontakta föreningen eller dess styrelse.
Beslutet att uteslutas är permanent om inte styrelsen eller ett årsmöte vill väcka
frågan om att häva din uteslutning. Du kan själv inte väcka frågan.
Du kommer bli kontaktad av styrelsen hur dina personuppgifter lagras i samband
med uteslutningen för att nästkommande styrelse kan verifiera att du inte försöker
att bli medlem igen.

