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Syfte och bakgrund 
Föreningen Ekonomerna är en fakultetsförening för studerande vid Stockholms 
universitet och bedriver en verksamhet som möjliggör möten mellan människor i 
olika sammanhang. Av denna anledning är det viktigt att Föreningen Ekonomerna 
arbetar för likabehandling. Denna policy syftar till att redogöra för de 
förhållningsregler som bör efterföljas i strävan efter en förening där alla möten sker 
på lika villkor. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet ser det som en 
självklarhet att ingen medlem skall behandlas olikt baserat på kön, etnisk bakgrund, 
religionstillhörighet, politisk åsikt, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, handikapp 
eller annan kränkande grund. Essensen i likabehandlingspolicyn är således att alla 
människor är av lika värde och skall behandlas därefter. 
	

Förhållningsregler 
Nedanstående förhållningsregler utgör grunden för Föreningen Ekonomernas arbete 
för likabehandling: 
 

- Föreningen är till och öppen för alla medlemmar. 
- Alla medlemmar skall behandlas med respekt. 
- Ingen medlem skall behandlas illa genom att utsättas för våld, hot om våld 

eller andra trakasserier. 
- Mångfald inom föreningen är ett eftersträvansvärt mål. 
- Ingen skall behöva känna sig hindrad att deltaga i föreningens verksamhet. 
- Samtliga medlemmar representerar föreningen och bör uppföra sig därefter. 

Detta innebär att varje enskild medlem skall dricka med måtta, vårda sitt 
språk och ha ett respektfullt bemötande gentemot sin omgivning. 

- Deltagare under föreningens gyckel, sittningar och övriga arrangemang skall 
inte riskera att kränka någons identitet och får därför inte anspela på sex, 
alkoholhets eller vara för lättklädda. 

- Varje enskild medlem ansvarar för att denna policy följs. Medlem som inte 
följer ovanstående förhållningsregler kan varnas eller stängas av från 



	

bestämda aktiviteter eller samtliga föreningsarrangemang under bestämd tid 
genom styrelsebeslut.  

- Person som inte är medlem och bryter mot ovanstående regler kan nekas 
tillträde till föreningens arrangemang genom styrelsebeslut 


