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Existerande § 

§16. Klädpolicy 

När man jobbar på discot så ska man vara propert klädd. Dvs VANLIGA 

KLÄDER! Kläder såsom för korta shorts eller för korta tröjor ska ej användas 

under discot. Vi alla som jobbar på discona för förebilder oavsett om vi är 

junisledare eller inte. Vilket gör att dom kan göra såsom vi gör. Vilket vi inte vill 

att dom ä personalen ha 

Nyktertröjorna eller RioBio tröjorna. Så att det går att identifiera 

personalen. Detta gäller också PRECIS ALLA! (Undantag Junisledare) Oavsett 

vilket ansvar man har eller vilka positioner  

Problematiken i existerande § 

Konkret sett så är det stora problem hur diffus själva § är i utförande, inte ens 

personen som skrev § känner sig konkret sett säker i att definiera denna § på 

en rak och säker grund med en rak och säker hand. Detta skapar främst 

praktiska problem för verksamheten i stort, för om ingen i discogruppen kan 

definiera §en med en rak och klar hand så blir verksamheten lidande utav det. 

Speciellt som det har sagts tidigare i texten att även skrivaren till denna § har 

problem att definiera §en i vissa frågor. 

Dess förändringsresa 

Denna § har haft förändringar, både bra och dåliga såna. Främst så är det att 

denna § skapades främst för att förhindra problem som skulle kunna uppstå 

gällande en person och dess klädval på discona. Det gav §en dess konstiga 

utseende och dess konstiga definitioner. 
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Missnöje 

§en har haft sina missnöjen ifrån personalens håll, dock så har Discogruppen 

hållit kvar vid sin linje att §en är bra och funktionell. Detta gav ett problem då 

som inte märktes då. Om Discogruppen hade justerat §en då kanske inte 

denna händelse eller reaktionsändring ha skett. 

Personalen har haft missnöje med §en och dess verkliga funktion som regel. 

Detta missnöje ökade även då varken Discogruppen eller skrivaren utav §en 

kan förklara varför §en finns som regel, det främst missnöjet emot §en är 

När man jobbar på discot 

så ska man vara propert klädd. Dvs VANLIGA KLÄDER! Kläder såsom för korta 

shorts eller för korta tröjo  Då denna del i 

denna § instiftades så tänkte vi nog inte till innan vi godkände delen. Varför? 

Jo för om man utgår direkt ifrån vad som står i sektionen så anser den att 

tjejer inte får ha tjejshorts på sig. Hur kan detta vara ett problem så säg? Jo 

för det är en form utav sexism, att enbart det ena biologiska könet får ha 

shorts som är definierade för sitt kön får ha det är inget som UNF står för. Och 

det ska ändras så att missnöjet försvinner ifrån medlemmarna som arbetar 

som personal på discona. För detta är ett PRIO PROBLEM! Som kräver 

uppmärksamhet omgående. 

Med detta så föreslår utredningen att minst 1 fast helst fler eller alla utav 

följande punkter genomförs. 
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Utredningens förslag på åtgärder 

Utredningen föreslår 3 punkter för att lösa problemet. Dom rankas nedan i 

ingen specifik ordning. 

Se över §16 

Utredningen föreslår att Discogruppen ska se över §16. Klädpolicy i stora drag. 

Med detta menas att utredningen anser att Discogruppen ska se över hela 

§en, med alla dess beståndsdelar. Detta för att kunna komma till bukt med 

definitionsproblemen samt andra problem som kunde ha uppstått. Men även 

för att kunna bli av med moment utav missnöjet. 

Discogruppen bör även på denna punkt se till att antingen luckra upp eller se 

till att §en blir förstående, på båda punkterna. Både gällande personalkläder 

men även gällande shorts. Utav delarna i § 16 så bör Discogruppen fokusera 

sig på att se över sektionen gällande shortsen för att kunna definiera om den 

delen för allas bästa. Discogruppen bör eller rättare sagt SKA se till att den 

nya § 16 ska vara förstående och enkel att definiera. Både ifrån 

Discogruppens håll men även ifrån personalen i största allmänhet. 

Se över policys för Discogruppen 

Discogruppen bör genomföra några policys för att säkra upp att dessa 

får ej upprepas inom 

discoverksamheten gällande regler med mera. Discogruppen bör se till som 

sagt att man har egna policys och rutiner för att kunna hantera dessa 

förhindra att regler som denna § kan återuppstå och 

vara kvar så länge i dess utförande. 
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Förhindra skarpa problem 

mellan könen i skarpa lägen. Skarpa lägen hänvisar främst till lägen då sexism 

kan pågå under själva discona, innan och efter discona. Om detta skulle ske så 

har Discogruppen ingen utformad handlingsplan på hur det arbetet skulle gå 

till. Det blir ett problem, för det kan göra att hanteringen går fel och inget blir 

bra. 

Kort och gott: Discogruppen behöver utforma en handlingsplan som kan öka 

dess handlingsförmåga i samband utav såna här händelser. Detta behöver 

byggas upp så fort som möjligt. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så föreslår utredningen följande: 

• Discogruppen ska utreda §16 i Regelverket för Junis discon 

• Discogruppen bör se över rutiner och policys för framtida 

regeländringar 

• Discogruppen bör se över sin handlingsförmåga i skarpa händelser 

utav sexism med mera 

Med detta sagt så lämnas utredningen över till Discogruppen för 

beslutsfattande. 


