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SYFTE OCH MÅL

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations (S.E.R.O.:s) syfte med en deltagandepolicy är att klargöra riktlinjer för
deltagande samt åtgärder om en deltagare av någon anledning inte deltar. En del av policyn tar även upp riksorganisationens
ställningstagande gällande alkohol och droger. Ytterst gäller svensk lagstiftning på området, men policyn skall besvara frågor
som inte direkt förbinds med lagstiftningen utan istället handlar om riksorganisationens ståndpunkt och synsätt i alkohol och
drogrelaterade frågor.

AKTIVT DELTAGANDE

Vid samtliga av riksorganisationens arrangemang skall deltagarna aktivt deltaga. Detta innebär att vid konferenser,
resursdagar, utskottsträffar samt vid övriga tillfällen då S.E.R.O. bjuder in sina medlemmar skall närvarande deltagare
närvara enligt schema om det inte finns särskilda skäl till annat som godkänns i samråd med S.E.R.O.:s styrelse. Ett aktivt
deltagande skall uppvisas med respekt för medlemmar, arrangörer, samarbetspartner och andra involverade och deltagande
under ett av riksorganisationens arrangemang.

ALKOHOL OCH DROGER

S.E.R.O. tar helt avstånd från olagliga droger och verkar för en sund relation till alkohol. Detta skall uppnås genom klara
regler för hur alkohol ska hanteras vid riksorganisationens arrangemang. I samband med representation, konferenser,
högtidsarrangemang eller andra särskilda tillfallen tillåts konsumtion och servering av alkoholhaltiga drycker i begränsad
omfattning. Alkoholfria drycker skall alltid finnas som alternativ och vara lättillgängliga för samtliga deltagare.
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation tillåter inte att det i samband med någon av våra aktiviteter; uppstår risk för
personskada eller materiell skadegörelse på grund av alkoholbruk. Deltagare till riksorganisationens arrangemang som
konsumerar alkohol gör detta på ett ansvarsfullt sätt där respekt visas för övriga deltagare och med garant för att aktivt kunna
delta i arrangemangets samtliga delar.
ÅTGÄRDER

Det ligger på allas ansvar att reagera om man känner till eller misstänker att någon av policyns riktlinjer inte följs. Vid
misstanke om att riktlinjerna inte följs skall lämplig åtgärd vidtas. Den första åtgärden under pågående arrangemang är att
personen som misstanken gäller kontaktas av de som står som arrangörer till arrangemanget tillsammans med ansvarig för
den berörda medlemsföreningen (ordförande eller i hans/hennes frånvaro person med övergripande ansvar).
Finns det grund för misstankarna faller det på ansvarig för aktuellt arrangemang att tillsammans med S.E.R.O.:s styrelse och
ansvarig för den berörda medlemsföreningen diskutera och komma fram till efterföljande konsekvenser. Vid lättare förseelser
såsom att ett aktivt deltagande inte visats eller om personlig eller fysisk skada har uppkommit kan personen ifråga bli
ekonomiskt ersättningsskyldig. Vid grövre förseelser kan personen ifråga bli portad från att delta på S.E.R.O.-arrangemang.
Om brott har begåtts, som faller under svensk lagstiftning, ska polisen eller annan myndighet kontaktas av arrangörer i
samspråk med övriga berörda.
DELTAGARAVGIFT VID SEN AVANMÄLAN

Om sjukdom eller annan frånvaro infaller en anmäld deltagare så denne ej kan delta på S.E.R.O.:s evenemang är det
föreningens uppgift att finna en lämplig ersättare, i samråd med konferensens projektledare. Finnes ingen betalar föreningen
den frånvarandes deltagaravgift. Föreligger särskild anledning till den anmälda deltagarens frånvaro kan beslut tas av
S.E.R.O.:s styrelse att inte debitera föreningen för den anmälda deltagaren.

TILLHÖRANDE BILAGA 6

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Avanmälning av deltagare efter sista anmälningsdagen ger ingen återbetalning av deltagaravgiften.

OM DELTAGANGEPOLICYN

Deltagandepolicyn skall skickas ut i samband med inbjudan till S.E.R.O.:s aktiviteter där arrangörerna så finner lämpligt. Det
är S.E.R.O.:s fullmäktige som fattar beslut om innehållet i Deltagandepolicyn.

