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Kapitel 1: Introduktion 

§ 1.1 Syftet med dokumentet  

Disciplinstadgarna reglerar disciplinära åtgärder och frågor som kan vidtas mot en individ eller en 

grupp individer, vidare enbart kallat berörda individen, som är medlem i EHVS enligt § 2. 

Syftet med disciplinstadgarna är inte att göra EHVS till en dömande och straffande organisation. 

Det är därför upp till den utredande auktoriteten att bestämma ifall en rapporterad misstanke om 

överträdelse som specificeras i § 4 borde bli utredd i enlighet med det här dokumentet eller om 

fallet borde bli hanterat på ett annat sätt. 

EHVS styrelse har den högsta avgörande makten ifall ett fall skall följas av detta dokument eller 

ej. Detta gäller alla fall förutom då en person som är anklagad för en eller flera överträdelser är en 

medlem i EHVS styrelse. Linnékåren kommer endast att ha information kring fall där den 

berörda individen är en del av EHVS styrelse. 

 

Kapitel 2: Definitioner  

§ 2.1 Medlem  

En medlem i EHVS är antingen en: 

a) Ordinarie medlem, eller 

b) Hedersmedlem. 

Definitionen av varje medlemsslag finns i EHVS föreningsstadgar kapitel 2 under § 2. 

 

§ 2.2 Berörda individen  

Personen som är anklagad för överträdelser som anges i § 4 är under utredning. För att 

utredningen skall falla på EHVS måste personen vara en medlem i EHVS enligt § 2. 
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§ 2.3 Utredande auktoritet  

Den utredande auktoriteten är gruppen som leder utredningen över misstänkta överträdelser som 

anges i § 4. Gruppen ska huvudsakligen bestå av EHVS styrelse ledd av styrelsens ordförande. I 

de fall då en medlem av styrelsen är under utredning, eller om styrelsen anses vara oförmögen att 

hantera situationen, skall Linnékåren hantera ärendet, lett av studiesocialt ansvarig i Växjö. 

 

§ 2.4 Sammankallande  

Sammankallande, även benämnt kallande, för den utredande auktoriteten är ordförande för 

EHVS, följt av vice ordförande. Om någon i EHVS styrelse är under utredning, eller om 

styrelsen anses vara oförmögen att hantera situationen, är sammankallande för den utredande 

auktoriteten Linnékårens studiesocialt ansvarig i Växjö, följt av Linnékårens ordförande. 

 

Kapitel 3: Disciplinåtgärder  

§ 3.1 Åtgärder  

De möjliga disciplinåtgärderna är: 

a) Anmärkning i protokollet, 

b) Varning, 

c) Avstängning från aktiviteter och evenemang under en begränsad tid, 

d) Aktivt engagemang i föreningen upphävt, eller 

e) Permanent avstängning från alla aktiviteter och evenemang föreningen anordnar. 

§ 3.1.1 Anmärkning i protokollet 

Ett beslut om att göra en anmärkning i protokollet innebär att en överträdelse så som specificeras 

i § 4 skrivs ner och arkiveras. Om den berörda individen är ett objekt för ytterligare 

disciplinärenden i framtiden skall den utredande auktoriteten ta hänsyn till tidigare anmärkning i 

protokollet inför beslut om lämpliga disciplinåtgärder för det nya ärendet. 
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§ 3.1.2 Varning  

Ett beslut om varning innebär att den berörda individen har blivit varnad om en möjlig 

avstängning. Om den berörda individen är ett objekt för ytterligare disciplinärenden i framtiden 

skall den utredande auktoriteten ta hänsyn till den tidigare varningen och individen bör avstängas 

från föreningsrelaterade sammanhang. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är skall den 

utredande auktoriteten överväga antingen tidsbegränsad avstängning eller permanent avstängning. 

Ytterligare bör även individen få sitt aktiva engagemang i föreningen upphävt om mer än en 

varning har utdelats sedan tidigare.  

§ 3.1.3 Avstängning från aktiviteter och evenemang under en begränsad tid 

Ett beslut om avstängning från aktiviteter och evenemang under en begränsad tid innebär att den 

berörda individen inte kan närvara vid aktiviteter eller evenemang föreningen anordnar under en 

begränsad tid. Med överträdelsens allvar i beaktning skall den utredande auktoriteten bestämma 

hur länge den berörda individen skall vara avstängd från föreningens aktiviteter och evenemang, 

samt vilka aktiviteter och evenemang. Den berörda individen bör också få sitt aktiva engagemang 

i föreningen upphävt under disciplinåtgärdens tidsperiod. Om bedömningen görs att den berörda 

individen ej är lämpad för att fortsätta sitt aktiva engagemang i föreningen även efter tidsperioden 

skall detta meddelas i samband med att disciplinåtgärder träder i kraft.  

§ 3.1.4 Aktivt engagemang i föreningen upphävt 

Ett beslut om aktivt engagemang i föreningen upphävt innebär att den berörda individen har 

gjort en överträdelse som anges i § 4 vilket resulterar i att hen inte är lämpad att representera 

EHVS. Den berörda individen kan, om den utredande auktoriteten finner det som ett lämpligt 

alternativ, ges chansen att frivilligt avsäga sitt aktiva engagemang. I det fallet skall den berörda 

individen lämna in ett skriftligt dokument om sitt avsägande av aktivt engagemang till den 

utredande auktoriteten. Om det är ofrivilligt har fortfarande den utredande auktoriteten mandat 

att upphäva den berörda individens aktiva engagemang i föreningen. Den berörda individen har 

rätt till överklagan i enlighet med § 8.  

§ 3.1.5 Permanent avstängning från alla aktiviteter och evenemang föreningen anordnar 

Ett beslut om permanent avstängning från alla aktiviteter och evenemang föreningen anordnar 

innebär att den berörda individen har gjort en överträdelse som anges i § 4 vilket resulterar i att 

hen permanent skall skiljas från allt föreningen gör. Detta inkluderar allt aktivt engagemang och 

involvering i alla de aktiviteter och evenemang föreningen är relaterat till. Ett beslut om 

avstängning skall träda i kraft med omedelbar verkan såvida inget annat specificeras i beslutet.   
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§ 3.2 Flera åtgärder  

Fler än en disciplinåtgärd kan tas mot en individ som har gjort en överträdelse vilket anges i § 4. 

 

§ 3.3 Ersättningsansvar 

I vissa fall, då till exempel egendom tillhörande föreningen blir stulen eller skadad, skall den 

berörda individen kompensera för eller ersätta egendomen. Ett beslut om ersättningsansvar 

innebär att den berörda individen har agerat på ett sådant sätt att det har varit av uppenbar avsikt 

som exempelvis egendom har skadats eller blivit stulen, eller lett till ekonomisk förlust för 

föreningen. Det är upp till den utredande auktoriteten ifall ersättningen skall bestå av det fulla 

värdet eller delar av det. Ersättningen skall enbart gälla egendom som inte täcks av en försäkring. 

 

§ 3.4 Tagande effekt 

Ett beslut om avstängning skall träda i kraft med omedelbar verkan såvida inget annat anges i 

beslutet. 

Ett beslut om upphävt aktivt engagemang skall träda i kraft med omedelbar verkan efter att 

beslutet har fattats och meddelats till den berörda individen eller individerna såvida inget annat 

anges i beslutet. 

Om det anses att det behövs (till exempel om det finns en väsentlig risk för att en överträdelse 

som anges i § 4 kommer att upprepas) kan den utredande auktoriteten med omedelbar verkan 

avstänga en individ som misstänks för överträdelser att involveras inom föreningen innan en 

utredning har upprättats. Ett sådant beslut skall gälla till dess att den utredande auktoriteten har 

utrett ämnet i enlighet med § 5, men aldrig längre än en (1) månad. 
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Kapitel 4: Disciplinöverträdelser 

§ 4.1 Disciplinöverträdelser 

Disciplinåtgärder som anges i § 3 kan utfärdas mot en individ i enlighet med § 2 som: 

a) Stör verksamheten hos EHVS till den grad att det gör väsentlig skada mot föreningen, 

b) Förstör eller beslagtar egendom som tillhör eller associeras med EHVS, som används i 

verksamheten eller är belägna i lokaler eller områden där EHVS aktiviteter äger rum, 

c) Utsätter en medlem i EHVS för ojämlik behandling, diskriminering, mobbing, kränkande 

och/eller ovälkommen behandling, våld eller trakasserier av något slag, 

d) Agerar olämpligt mot en annan medlem inom EHVS, 

e) Är skyldig till en handling mot EHVS eller en länkad person till organisationen som 

rimligtvis kan antas utgöra ett brott mot svensk lag, 

f) Agerar på ett sådant sätt att det grovt skadar föreningens rykte och/eller relationer, 

g) På något sätt bryter mot EHVS stadgar, policy, interna avtal eller värderingar, 

h) Uppför sig olämpligt under aktiviteter och evenemang anordnat av EHVS eller mot 

någon ansluten till organisationen, 

i) Har blivit objekt för disciplinåtgärder efter en utredning av Linnéuniversitetet.  

 

§ 4.2 Tidsram 

Disciplinåtgärder måste tas senast sex (6) månader efter att en misstänkt överträdelse har 

rapporterats. 

 

Kapitel 5: Utredning 

§ 5.1 Underrättelse 

Vid misstanke om överträdelse som anges i § 4 skall ordförande för EHVS snarast underrättas 

skriftligen. Om ordföranden eller någon annan i styrelsen är misstänkt för en överträdelse som 

anges i § 4, eller på något sätt är oförmögen att hantera ärendet, skall istället studiesocialt ansvarig 

i Växjö för Linnékåren underrättas. 
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§ 5.2 Sammankallande 

När en underrättelse om en misstänkt överträdelse som anges i § 4 har gjorts skall den kallande 

individen sammankalla till ett möte. Om den första kallande av någon anledning är förhindrad 

eller ej lämpad till att sammankalla mötet skall den följande kallande sammankalla mötet. 

Om styrelsen bedöms ej vara lämpade som den utredande auktoriteten skall ärendet hanteras av 

Linnékåren, lett av studiesocialt ansvarig i Växjö, och i dennes frånvaro följande kallande. Den 

kallande från Linnékåren sätter ihop en utredningsgrupp om minst fem (5) personer totalt som 

denne anser vara lämpade och sammankallar till ett möte. Gruppmedlemmarna kan ej vara 

medlemmar i EHVS och bör vara aktiva medlemmar i Linnékåren. 

Den utredande auktoriteten skall samlas för att utreda det misstänkta ärendet senast fyra (4) 

veckor efter att ärendet har rapporterats. 

 

§ 5.3 Opartisk grund 

Utredningen måste ske opartiskt. Det innebär att när den misstänkta överträdelsen utreds skall 

ingen medlem i gruppen tillföra förutfattade åsikter gällande den berörda individen eller 

utredningens situation. Om det visar sig att en medlem i den utredande gruppen agerar partiskt 

skall den kallande avlägsna medlemmen i fråga från all inblandning i utredningen.  

 

§ 5.4 Utredningsansvar 

Den kallande har ansvar för att säkerställa att ärendet noggrant utreds. 

 

§ 5.5 Förtroende 

Utredningens process och dess detaljer skall enbart vara kännedom för de utredande parterna. 

Undantag kan göras om det skapar ett hinder mot utredningen. Namnet på den som har lämnat 

in den skriftliga underrättelsen skall däremot aldrig nämnas i dokumentationen. 
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§ 5.6 Uttryckande av åsikt 

Den utredande auktoriteten skall tillhandahålla individen som misstänks för överträdelse som 

anges i § 4 möjligheten att få uttrycka sina åsikter vad gäller ärendet. För att göra det skall 

individen få en sammanställning av anklagelserna mot denne samt paragraferna som misstänkts 

ha brutits så fort en utredning mot individen påbörjas. 

 

§ 5.7 Skyldighet att delta 

Den utredande auktoriteten kan sammankalla berörda individer att närvara vid ett förhör för att 

kunna förse information. Om den utredande auktoriteten gör bedömningen att det är nödvändigt 

att höra vad den berörda individen har att säga personligen är individen skyldig att närvara när 

tillkallad. Detta berör disciplinåtgärder som tagits upp i dessa stadgar. Individen kan skicka en 

representant i sitt ställe. 

 

Kapitel 6: Beslut 

§ 6.1 Styrelsen  

Om styrelsen är den utredande auktoriteten skall beslut fattas på det nästkommande 

styrelsemötet när utredningen anses vara färdig. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika många 

röster har ordförande den avgörande rösten. 

Det slutliga beslutet av utfallet från den utredda överträdelsen bör företrädesvis fattas av styrelsen 

i sin helhet. 

 

§ 6.2 Linnékåren 

Om Linnékåren är den utredande auktoriteten skall beslut fattas på ett möte när utredningen 

anses vara färdig. Beslutet skall omedelbart meddelas till EHVS styrelse. Hur Linnékåren väljer 

arbetssätt är upp till dem så länge de förhåller sig till stadgarna i dokumentet. 

Det slutliga beslutet av utfallet från den utredda överträdelsen skall fattas av utredningsgruppen i 

sin helhet 

. 
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§ 6.3 Protokoll 

Den utredande auktoriteten skall i protokollet ange sitt beslut ifall ärendet bör: 

a) Lämnas utan några ytterligare handlingar, eller 

b) Ge upphov till någon av disciplinåtgärderna i § 3. 

 

§ 6.4 Informera den berörda individen 

Den utredande auktoriteten skall informera den berörda individen i ärendet om deras beslut 

senast 24 timmar efter beslutet. Detta bör företrädesvis göras skriftligen, men kan kompletteras 

med ett möte. 

 

Kapitel 7: Formalia 

§ 7.1 Dokumentation 

Dokumenteringen av utredningen skall, utöver bestämmelserna av dessa stadgar, inkludera 

följande information: 

a) De personer som har deltagit i utredningen. 

b) Bakgrund och händelser. 

c) Paragrafer och/eller policy som har brutits. 

d) Orsaken till att de har blivit brutna och utredarnas kommentarer. 

e) Beslut. 

f) Grunden för besluten. 

 

Kapitel 8: Överklagan 

§ 8.1 Överklagan 

En överklagan på beslutet om disciplinåtgärder skickas skriftligen in till den kallande för den 

utredande auktoriteten. 
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§ 8.2 Information 

Den berörda individen skall bli informerad om rätten till en överklagan när hen har fått det 

slutliga beslutet. 

 

§ 8.3 Överklagansundersökning 

Då styrelsen har varit den utredande auktoriteten skall Linnékåren pröva fallet om en överklagan 

görs. 

Då Linnékåren har varit den utredande auktoriteten skall föreningens medlemmar pröva fallet 

under ett extrainsatt föreningsmöte, förutsatt att ordinarie föreningsmöten inte är tillräckligt 

närliggande tidsmässigt, om en överklagan görs. Då behandlas utredningen, det yrkande beslutet 

samt den berörda individens motargument innan medlemmarna fattar sitt slutliga beslut.  

All överklagan skall på nytt prövas objektivt.  

 

§ 8.4 Deadline 

Överklagan måste skickas till den utredande auktoriteten inom tre (3) veckor från att den berörda 

individen har fått beslutet. Överklagan kan endast göras en gång. 


