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I dagsläget är det enligt Naturvetenskapliga föreningen, fortsättnigsvis NF, inte en möjlighet att utesluta medlemmar som har diskriminerat emot andra medlemmar, se paragraf 2.6
nedan.
• Föreningsmöte kan besluta om att tillfälligt avstänga eller permanent utesluta medlem ur
föreningen och alla dess sektioners verksamhet. För avstängning krävs att medlem
skadat föreningens ekonomi, anseende eller brutit mot föreningens stadgar.
Bevis för att skada uppstått samt att sådan uppstått på grund av medlems handlingar
eller underlåtenhet att handla skall framläggas på mötet. Förslag på avstängning eller
uteslutning ska lämnas in som proposition eller motion till föreningsmöte. Berörda parter
ska personligen av styrelsen informeras om att förslag om avstängning eller uteslutning
väckts. För att vinna bifall måste fråga om avstängning eller uteslutning röstas genom
med kvalificerad majoritet.
Detta är något som jag anser är orimligt i och med att det innebär en otrygghet för personer
som blir utsatta för diskriminering inom föreningen att deras förövare, då diskriminering inte
är en grund för avstängning, fortfarande har rätt att delta i föreningens alla aktiviteter. Det
är också viktigt att styrelsen har möjlighet att markera att alla former av diskrimiering inom
föreningens sammanhang är helt oacceptabla.
Därtill borde stadgarna även inkludera möjliheten att en icke-medlem som diskriminerar
andra personer i samband med föreningens arrangemang kan vägras tillträde till dessa för att
föreningen ska kunna vara ett så tryggt sammanhang som möjligt.

Mina förslag är således att
• formulera en ny paragraf 1.4 som redogör för att NF inte accepterar diskriminering av någon av de sju diskrimineringsgrunderna som omnämns i Diskrimineringslagen (2008:567).
Därmed blir diskriminering, genom paragraf 2.6, grund för avstängning.
• formulera en ny paragraf som ger styrelsen möjlighet att vägra tillträde till särskilda eller
samtliga arrangemang för en icke-medlem som har diskriminerat eller uppfört sig respektlöst under något av föreningens arrangemang.

1

