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PAX är en politiskt obunden utbildningsförening för studenter på Programmet för Personal & Arbetsliv, Linnéuniversitetet

Policy om ersättning för medlemmar vid PAX event

Vid event där privatperson eller medlem i PAX står till förfogande och där PAX är involverad
eller agerar på något sätt.

1. Ersättning

1.1 Vid händelse av stöld, skadegörelse eller förstörda tillhörigheter till den som stått sin
lägenhet eller ägodel till förfogande vid PAX event, skall styrelsen vid nästkommande
möte diskutera ersättning för personen.

1.2 Ersättning skall ges om styrelsen beslutat detta samt om skadegörelsen inte sker av
enskild individ medvetet eller av vårdslöshet, i så fall ska dialog om ersättning tas med
denne.

1.3 Vid konflikt angående stöld eller skadegörelse som uppstått på grund av avsiktlig
handling eller vårdslöshet skall styrelsen stå till förfogande som medlare för den drabbade
medlemmen.
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PAX är en politiskt obunden utbildningsförening för studenter på Programmet för Personal & Arbetsliv, Linnéuniversitetet

Alkohol- och drogpolicy

PAX utbildningsförenings alkohol- och drogpolicy skall förmedla föreningens krav kring
alkohol. Målet med alkohol- och drogpolicyn är att skapa trygghet hos PAX medlemmar.

1. Krav

1.1. Vid samtliga PAX evenemang där det serveras alkohol skall minst en nykter ansvarig
närvara. Det är arrangörerna för PAX evenemanget som skall finna en person som kan
åta sig nykterhetsansvaret. I nödfall då arrangörerna, med en god anledning, inte
funnit någon som kan åta sig nykterhetsansvaret faller detta ansvar på sittande
styrelse.

1.2 Vid samtliga PAX evenemang där det serveras alkohol skall de som arbetar på PAX
evenemanget vara nyktra.

1.3 All publicitet i form av bilder, rörligt material och text via PAX sociala kanaler,
föreningens hemsida och blogg får ej innehålla material som fokuserar på alkohol eller
uppmuntrar till användning av detta.

1.4 All publicitet i form av bilder och texter via PAX utbildningsförenings hemsida, blogg
och allt tryckt material i samband med sponsring får ej innehålla alkoholrelaterat material.

1.5 PAX utbildningsförening tar helt avstånd från all form av narkotika.

Uppdaterad: 2022-04-19



PAX är en politiskt obunden utbildningsförening för studenter på Programmet för Personal & Arbetsliv, Linnéuniversitetet

Samarbetspartners- och sponsringspolicy

Detta dokument skall redogöra för PAX utbildningsförening´s syn på samarbetspartners och
sponsring. Dokumentet skall användas som riktlinjer för dem som arbetar med
företagskontakter eller sponsringsintäkter.

1. Krav
Ett avtal om samarbete och sponsring skall finnas mellan berörda parter, där samtliga
åtaganden från både parter tydligt framgår.

1.1 Avtalets start- och slutdatum skall tydligt framgå i avtalet.
1.2 Ett samarbets- och sponsringsavtal skall inte innehålla några aspekter som kan påverka

eller kommer att påverka framtida samarbets- och sponsringsavtal på ett negativt sätt.
1.3 Samarbete och sponsring skall inte leda till några oklarheter kring PAX

utbildningsförenings huvudsakliga syfte med sin verksamhet.
1.4 Personuppgifter om medlemmar så som namn, adress, mailadress, telefonnummer etc.

får ej lämnas ut till sponsorer utan särskilt medgivande från berörda medlemmar.

2. Mål med samarbete- och sponsringsarbetet
Huvudmålet med samarbete och sponsring är att PAX medlemmar skall gynnas.
Sponsringsintäkterna skall leda till justering av medlemsavgifter och bidra till att
medlemmarna skall få möjlighet att delta i evenemang som anordnas av PAX
utbildningsförening till ett reducerat pris. Sponsringsintäkterna skall också bidra till att PAX
utbildningsförening skall kunna utveckla sin verksamhet i syfte att främja PAX medlemmars
önskemål. Samarbete och sponsring skall även leda till att PAX utbildningsförening förenas
med näringslivet vilket skall bidra till kunskapsutbyte mellan medlemmar och näringsliv.

3. Principer för samarbete och sponsring
Genom att PAX utbildningsförening väljer att samarbeta och sponsras av företag tar PAX
utbildningsförening ett ställningstagande. All publicitet, bra som dålig, kan komma att
påverka inställningen till PAX. Båda avtalsparterna skall ta hänsyn till den andra parten så att
denne inte missgynnas på något sätt.

PAX utbildningsförening skall inte synas med företag och organisationer som PAX är
medvetna om är förknippade med pornografi, tobak, alkohol samt företag som använder sin
av barnarbete. Andra samarbeten som kan ses som oförenliga med PAX utbildningsförening
skall beslutas som från fall till fall. Det är upp till sittande styrelse att en gång om året se över
PAX utbildningsförenings samarbetspartners och sponsorer med denna policy som
utgångspunkt.
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PAX är en politiskt obunden utbildningsförening för studenter på Programmet för Personal & Arbetsliv, Linnéuniversitetet

Mångfalds- och jämställdhetspolicy

1. Syfte

PAX utbildningsförenings mångfalds- och jämställdhetspolicy syftar till att
utbildningsförening skall arbeta med att främja mångfalds- och jämställdhetsarbete för alla
dess medlemmar oavsett etniskt ursprung, trosuppfattning, kön, sexuellt läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.

2. Förtydligande

PAX utbildningsförening skall arbeta för en öppen och tolerant miljö så att alla människor
oavsett etniskt ursprung, trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet
eller uttryck, funktionshinder eller ålder ska känna sig välkomna,

2.1 Likabehandling
PAX utbildningsförening skall arbeta för likabehandling av dess medlemmar oavsett
etniskt ursprung, trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet
eller uttryck, funktionshinder eller ålder.

2.2 Jämställdhet
PAX utbildningsförening skall som representanter för studenter på programmet
Personal och Arbetsliv vid Linnéuniversitetet i Växjö verka för jämställdhet så att
studier och föreningsmiljön präglas av en öppenhet och likabehandling oavsett kön.

2.3 Trakasserier
PAX utbildningsförening skall vidta åtgärder för att förebygga och motverka att dess
medlemmar utsätts för någon form av trakasserier inom föreningens verksamhet.

2.4 Direkt diskriminering
PAX utbildningsförening skall ej missgynna någon medlem genom att behandla denne
sämre än föreningen behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i
en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med etniskt ursprung,
trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
funktionshinder eller ålder.

2.5 Indirekt diskriminering
PAX utbildningsförening skall ej under några omständigheter missgynna någon
medlem genom att tillämpa en bestämmelse, ett agerande eller ett styrelsebeslut som
framstår som neutralt med som i praktiken särskilt missgynnar människor med etniskt
ursprung, trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, funktionshinder eller ålder.
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PAX är en politiskt obunden utbildningsförening för studenter på Programmet för Personal & Arbetsliv, Linnéuniversitetet

Policy för sociala medier
Närvaron i sociala medier är en del av PAX:s övergripande kommunikationsverksamhet.
Detta dokument redogör för riktlinjer när medlemmar agerar som PAX på sociala medier i
forum som är offentliga.

1. Mål

De viktigaste syftena med vår aktivitet i sociala medier är att:
- Inbjuda till dialog kring vår verksamhet och erbjuda en enkel kontaktväg till PAX.
- Öka intresset för och medvetenheten om PAX verksamhet.
- På ett snabbt och lätt sätt nå våra medlemmar.

2. Krav

Det är ej tillåtet att lägga upp text eller bild som innehåller:

2.1 Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
2.2 Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
2.3 Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
2.4 Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet.
2.5 Svordomar eller obscena ord.

Förekommer inlägg innehållandes ovanstående punkter kommer dessa omedelbart tas bort.

3. Rekommendationer

Ta hänsyn till nedanstående punkter.

3.1 Försiktighet krävs när man framför personliga åsikter tillsammans med informationen
som läggs ut. Om man framför åsikter, gör detta med fördel genom att underteckna
med ditt namn.

3.2 Informationen bör vara av mer formell karaktär.
3.3 Tänk på att du företräder PAX när du skriver något i PAX namn och att det du skriver

kommer finnas kvar som offentlig handling.
3.4 Vi medverkar ej till spekulationer.
3.5 Vi talar inte illa om andra föreningar eller verksamheter.
3.6 I vår ton undviker vi ironi och sarkasm, visar alltid god ton och respekt.
3.7 Lägger med försiktighet upp alkoholrelaterade bilder.
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