PUNKT 9

Tillæg til Samværspolitikken
Dette notat er et tillæg til den allerede
udsendte SAMVÆRSPOLITIK

Samværspolitikken er bygget op, så den består af 4
hovedpunkter:

1. Hvorfor skal vi have en samværspolitik?
•

Samværspolitikken skal sikre, at alle medlemmer
og frivillige og ansatte, uanset alder og køn, har
en god oplevelse, når de indgår som en del af
vores fællesskab.

•

Vores fællesskab er i denne forbindelse både, når
vi alle mødes på kryds og tværs af landet til
nationale aktiviteter og møder og i afdelingerne
også til møder og aktiviteter.

•

Samværspolitikken sikrer den enkeltes rettigheder
og har til formål at beskytte det enkelte medlem,
frivillige eller ansatte, for enhver form for
krænkelse.

•

En samværspolitik er en uddybning af foreningens
værdier.

•

En samværspolitik skal forebygge, så der ikke er
tvivl om vores ramme for vores samvær i vores
fællesskab og der ikke opstår hverken uheldige
situationer og krænkelser.

•

For at give forældre en tryghed, hvis de ikke selv
deltager i aktiviteten.

•

For at yde støtte og vejlede, hvis der opstår en
situation.

•

Flere afdelinger har efterlyst den.
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2. Læsevejledning – opbygningen af politikken

• 6 grundlæggende værdier for vores samvær.
• Forventninger til generel opførsel, herunder
ansvarsfordeling og kompetencer i forhold til
konsekvenser.
• Samvær i trygge rammer – en vejledning til den
frivillige
• Anbefalinger - hvor er der hjælp at hente.

2019. Den vil efter samværspolitikkens vedtagelse
vedhæftes som et appendiks, som en del af vores
samværspolitik, men det er med vilje den ikke er med
før efter den anden del er vedtaget.
Vi håber derfor ikke - og vil gerne appellere til – at der
ikke åbnes op for en ny debat omkring alkohol og
rygning, da vi som sagt – efter vores opfattelse – ser,
at de regler vi har på det område, er et fornuftigt
kompromis, som fungerer i dag.
En konsekvens af den samlede samværspolitik vil være
nedsættelsen af en rådgivningsgruppe.

3. Alkohol- og rygepolitik – den gælder fortsat 4. Forslag og forventninger til processen på
I forslaget til en Samværspolitik er den nuværende Landsmødet
alkohol- og rygepolitik ikke medtaget. Det betyder ikke,
at den ikke fortsat eksisterer.

Alkohol- og rygepolitikken blev vedtaget af
Hovedbestyrelsen tilbage i 2019 og følges i praksis ved
nationale aktiviteter. Politikken anses for at fungere
efter hensigten og er et fornuftigt kompromis.
Hensigten er at der stilles et lokale til rådighed, hvor
man kan nyde alkohol adskilt fra børn og unge.

Vores forslag og forventninger til debatten på
landsmødet er;
• Korte indlæg på max. 2 min.
• Ingen gentagelser af hvad andre har ytret
• Kun nye sider af sagen/pointer
• Ønske om og appel til, at alkohol/ rygepolitikken
ikke bliver en del af debatten.

Alkohol- og rydepolitikken er derfor en del af
samværspolitikken, men ønskes ikke til debat, da den
allerede er tilpasset og vedtaget tilbage i 2007 og igen
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