CHALMERS STUDENTKÅR
Kemiteknologsektionen

Chalmers kemiteknologsektions
likabehandlingspolicy
Definition
Denna policy gäller Chalmers kemiteknologsektion, alla dess enheter och andra organisationer som
via Chalmers kemiteknologsektion uppbär rätten av använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis
hänförs till dessa med beteckningen kemisektionen.
Policyn omfattar alla arrangemang som ordnas av kemisektionen, personer som representerar
sektionen, alla arrangemang som marknadsförs av personer som representerar kemisektionen, alla
arrangemang som utförs i samarbete med personer som representerar kemisektionen samt verksamhet i
kemisektionens lokaler.

Bakgrund och syfte
Denna policy syftar till att definiera de riktlinjer sektionsmedlemmar bör ta hänsyn till i sina kontakter
med övriga medlemmar och organ i kåren, samt för att ha en gemensam värdegrund att stå på. Policyn
ska gynna Kemiteknologsektionen på så sätt att medlemmar och dess gäster ska känna sig trygga och
välkomna överallt på Kemiteknologsektionen, samt ge tydligare riktlinjer för hur kemisektionen
hanterar situationer där någon behandlas illa.

Övriga frågor
Vid förslag på förbättring av policy, otydliga situationer eller allmänna relevanta frågor, var god
kontakta teknologsektionsstyrelsen och då lämpligast sektionens SAMO.

Instruktioner
Som medlem i kemisektionen ska man behandla alla dess övriga medlemmar och gäster likvärdigt och
med respekt. Alla ska känna sig trygga och välkomna till kemisektionens samtliga lokaler och
arrangemang. Som medlem ska man också behandla personer på andra sektioner likvärdig sin egen.
Detta gäller även sektionernas alumner, samt gentemot föreningar och kommittéer, deras arbete och
arrangemang.
Exkluderande av individ eller individer ska ej förekomma. På kemisektionen accepteras varken
mobbning, kränkande eller diskriminerande handlingar.
Som medlem har man ansvar för att gäster på kemisektionen har vetskap om och agerar efter
Kemiteknologsektionens policys.
Medlemmar skall under sektionsarrangemang ej uppföra sig olämpligt på ett sätt som kan upplevas
som kränkande och /eller strider mot någon av sektionens eller studentkårens policys.
Man ska inte medföra skada eller onödigt slitage på lokaler.
Incidenter som sker eller överträdelse av policyn skall rapporteras till lämplig instans och/eller till
sektionsstyrelsen, som bidrar med ledning eller vidtar åtgärder.
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Åtgärder
Vid överträdelse av Kemiteknologsektionens uppförandepolicy skall teknologsektionsstyrelsen vidta
lämpliga åtgärder efter förd diskussion med involverade parter. Åtgärden får gälla som längst ett år
och berörda personer har rätt att överklaga till sektionsstyrelsen samt sektionsmötet. Vid fastställandet
av åtgärden skall sektionsstyrelsen ange till vilken grad och längd åtgärden gäller, samt upplysa den
berörda om dess rättigheter till överklagan. Bedömning av lämplig åtgärd sker för varje enskilt fall.
Exempel på åtgärder följer nedan.
•
•
•

•

•

•

Varning – Med varning menas att ingen ytterligare åtgärd kommer vidtas, men att vid
framtida överträdelser kan strängare påföljder delas ut för mindre överträdelser.
Arrangemangsförbud – Med arrangemangsförbud menas att personen i fråga ej får delta på
sektionsarrangemang med undantag av sektionsmöten.
Sektionslokalförbud – Med sektionslokalförbud menas att personen i fråga ej får vistas i Fort
NOx, samt att deras tillträde till Fort NOx kan dras in. Sektionslokalförbud gäller även under
arrangemang i Fort NOx.
Representationsförbud – Med representationsförbud menas förbud mot representation av
förening, kommitté eller utskott på sektionen, samt förbud mot representation av sektionen
som helhet.
Mottagningsförbud – Med mottagningsförbud menas att personen i fråga ej får agera
pHadder på sektionen samt har arrangemangsförbud och representationsförbud på alla
mottagningsarrangemang.
Anmälan – Med anmälan menas att personen i fråga blir anmäld till kårens disciplinnämnd
eller annan lämplig instans.
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