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Introduktion och syfte
Detta dokument ligger som grund för det beteende som förväntas på Maskinteknologsektionen vid
Chalmers tekniska högskola och innefattar samtliga medlemmar till Chalmers Maskinteknologsektion,
alla dess enheter och andra organisationer via Chalmers askinteknologsektion. Fortsättningsvis hänförs
medlemmar som är engagerade i sektionen via utskott, kommittéer och föreningar med beteckningen
sektionsaktiva. Med sektionens medlemmar inkluderas samtliga som tillhör sektionen, oavsett
engagemang.
Policyn omfattar alla arrangemang som ordnas av Maskinsektionen, personer som representerar
sektionen, alla arrangemang som marknadsförs av personer som representerar Maskinsektionen, alla
arrangemang som utförs i samarbete med personer som representerar Maskinsektionen samt
verksamhet i Maskinsektionen lokaler.
Denna policy gäller även för före detta sektionsaktiva vid bärande av kläder som bär föreningens,
sektionens eller kårens namn eller emblem, samt då denne deltar på arrangemang i egenskap av före
detta sektionsaktiv, exempelvis vid aspningstillfällen.
Policyn är skriven av i syfte att tydliggöra vilket beteende och uppförande som förväntas av
Maskinsektionens medlemmar och ligger till grund för det likabehandlingsarbete som aktivt bedrivs på
sektionen. Policyn är menad att vara ett levande dokument som kontinuerligt revideras för att innehålla
aktuell information.
Vid önskemål om förbättringar i policyn, frågor kring policyn, dess innehåll eller det arbete som
bedrivs kring likabehandling på Maskinsektionen kontaktas med fördel sittande SAMO i M-styret.
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Det gemensamma ansvaret
Det gemensamma ansvaret tillfaller samtliga medlemmar i Maskinsektionen. Utöver att ingen
kränkande särbehandling får ske skall heller inget som diskriminerar på grund av de sju
diskrimineringsgrunderna förekomma.
Här ingår bland annat att:
● Alla ska behandlas med respekt och känna sig välkomna i alla sammanhang på
Maskinsektionen.
● Maskinsektionens medlemmar ska verka för en varierad och inkluderande kultur på
maaskinsektionen.
● Varken mobbning, kränkningar eller diskriminerande handlingar accepteras på
Maskinsektionen. Detta inkluderar bland annat sånger, konversationer och andra handlingar.
● Samtliga arrangemang med teman ska ha sådana att inget tema ska uppfattas som kränkande.
● Samtliga Maskinteknologer ska uppträda respektfullt gentemot sektionens föreningar,
kommittéer och utskott, deras arbete och arrangemang.
● Samtliga Maskinteknologer ska uppträda respektfullt gentemot andra sektionsmedlemmar
samt sektionens alumner.
● Samtliga Maskinteknologer ska uppträda respektfullt gentemot andra sektioner, deras
föreningar samt kommittéer, deras arbete och arrangemang.
● På sektionsarrangemang ska inte olämpligt beteende som kan upplevas som kränkande
och/eller strider mot någon av sektionens eller studentkårens policies förekomma.
● Ingen hets får förekomma under arrangemang. Detta inluderar bland annat alkoholhets.
● Arrangemang ska inte medföra onödigt slitage eller skada på lokalerna.
● Inget fysiskt våld får ske mot någon annan person.

Särskilt ansvar
Särskilt ansvar tillfaller de sektionsaktiva. Dessa har röstats in med ett förtroende att representera
Maskinsektionen och det medför ett särskilt ansvar att upprätthålla ett gott beteende. Detta förtroende
innebär utöver det gemensamma ansvaret att:
●
●
●
●
●
●
●

Föregå med ett gott exempel under samtliga sektionsarrangemang.
En aktiv får inte utnyttja sin maktposition.
Inte tala negativt om någon annan förening, kommitté, utskott, phaddergrupp eller sektion. Det
är särskilt viktigt att ingen hets förekommer.
Aktivt arbeta för att förbättra kulturen på Maskinsektionen genom att bidra till en gemenskap
där alla skall trivas och känna sig delaktiga på lika villkor.
Aktivt arbeta för ett väl fungerande samarbete mellan olika föreningar, kommittér och utskott
på Maskinsektionen.
Uppträda med respekt mot väktare och annan personal.
Arrangera för att alla är välkomna och kan känna sig trygga.
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Kontakt
Om en ser något som går emot någon policy från sektionen/ Chalmers studentkår har denne en
skyldighet att antingen agera mot detta eller rapportera händelsen vidare. Detta kan göras till antingen
sektionens SAMO, valfri person i M-styret, SO (Sociala enhetens ordförande i kårledningen),
trygg.chalmers.se, en anställd av högskolan eller till Programledningen.

Åtgärder
Vid överträdelse mot något i policyn, alternativt vid beteende som ses som särskilt olämpligt kan
sektionsstyrelsen M-styret ta vid åtgärder. Detta görs efter att M-styret granskar fallet för att samla in
lämplig information om vad som hänt och med relevant information för en diskussion. Om en åtgärd
antas skall anledningen till en åtgärd, hur lång tid åtgärden gäller samt vad åtgärden innebär framföras
till den berörda. Bedömning av lämplig åtgärd sker för varje enskilt fall. Vidare har berörd person rätt
till att överklaga beslut om påföljder till sektionsstyrelsen samt sektionsmötet.
Exempel på åtgärder följer nedan:
●
●
●

●

●

●

Varning – Med varning menas att ingen ytterligare åtgärd kommer vidtas men 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
Winden, samt att deras tillträde till Winden kan dras in. Sektionslokalförbud gäller även under
arrangemang i Winden.
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 exempelvis Trygg På
Chalmers, kårens disciplinnämnd eller annan lämplig instans.
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