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Handlingsplan i händelse av brott mot VMF:s
värdegrund
Inledning
VMF:s värdegrund ska genomsyra all kårens verksamhet. I VMF:s stadgar, 12 § anges
följande: Medlem som bryter mot studentkårens stadgar eller värdegrund kan komma att
uteslutas ur studentkåren på beslut av styrelsen.
För att underlätta processen i händelse av ett brott mot värdegrunden finns detta
dokument som grund och stöttning till styrelsen och övriga kårmedlemmar som berörs
av händelsen.
I händelse av brott mot värdegrunden
Om en kårmedlem anser att något som skett i kårens namn inte följer kårens värdegrund
ska följande arbetsgång eftersträvas: Kårstyrelsen diskuterar vid kännedom om att något
inträffat händelsen på ett styrelsemöte. Styrelsen kan i samråd med inspektor fatta beslut
om någon av nedanstående åtgärder (punkt 1-3) med kvalificerad majoritet av minst två
tredjedelar (2/3). Beslutet ska protokollföras.
Är styrelseledamot inblandad i det inträffade arbetas enligt samma princip men av
utskottsordförande (UO) på ett utskottsordförandemöte (UO-möte). Överläggande och
beslutsfattande inom UO ska ske i samråd med inspektor, utan styrelseledamöters
närvaro.
Beroende på hur grav förseelse som skett kan beslut om påföljd fattas enligt nedan:
1. Mild förseelse: Styrelsemedlem pratar med inblandade i händelsen. Det ska framgå
att samma sak inte får upprepas och om så sker kan punkt 2 eller 3 komma att
tillämpas.
2. Grov förseelse: En varning utfärdas om att avstängning från kårverksamheten kan
komma att ske.
3. Synnerligen grov förseelse eller upprepad grov förseelse: Kårmedlemmen stängs
av från kårverksamheten så lång tid som styrelsen, eller i förekommande fall UO,
anser stå i proportion till händelsen. Avstängningen ska i beslutet begränsas i tid
och omfattning.
Avstängd studentmedlem har dock alltid rätt att vara medlem i VMF och närvara vid
föreningsmöten genom fullmakt enligt 4 Kap. 12 § Högskolelagen (1992:1434).
Beslutet får överklagas inom 14 dagar till Utskottsordföranden (UO). Vid beslut om
påföljd efter brott mot värdegrunden inom UO får inga styrelseledamöter närvara. Har UO
varit första instans för beslut sker överklagan till styrelsen, styrelseledamot som är
föremål för överklagan ska i så fall inte närvara vid överläggande eller beslut i frågan.
Beslut om överklagande ska fattas inom 14 dagar från det att överklagan inkommit.
Beslutet ska protokollföras. Beslutet påverkas ej av tillträde av ny styrelse inom VMF.

