Kandidatfridspolicy 2020
Definition
Med kandidat förstås kandidater i Lärarstudenternas Klubbmästeri som ännu inte antagits
som marskalk av klubbmästeriet.

Begränsning i tid
Kandidatfriden gäller under kandidatperioden för klubbmästeriet, till och med dagen denna
invigs.

Innebörd
Kandidatfriden innebär att de personer som omfattas av den inte får ha något intimt
umgänge med kandidaten. Intimt umgänge innefattar all kontakt som kan anses ha sexuell
karaktär.

Omfattning
De personer som omfattas av denna bestämmelse är styrelsen samt alla medlemsformer
inom Klubbmästeriet och föreningens övriga utskott.

Överträdelse
Vid överträdelser ska frågan hänskjutas till styrelsen som fattar beslut om konsekvenser. Vid
försvårande omständigheter kan styrelsen besluta om uteslutning från klubbmästeriet.
Den som bryter mot Kandidatfriden kommer enligt praxis att stängas av från all
föreningsverksamhet enligt följande:
-

Vid brott mot Kandidatfrid under hösttermin skall medlem stängas av till efter
Midsommarhelgen efterföljande år.

-

Vid brott mot Kandidatfrid under vårtermin skall medlem stängas av till efter
Nyårshelgen.

-

Om uppgifter om brott mot Kandidatfrid framkommer efter den termin som
det skett, sker avstängning som om det hade skett under innevarande termin.

-

Aktiv medlem som stängs av måste jobba sina resterande terminer innan den
kan bli gamling.

-

Aktiv medlem som stängs av kan inte väljas till styrelse- eller ansvarsposter.

-

Medlem med ansvarspost som stängs av för brott mot Rookiefrid eller
Kandidatfrid entledigas omedelbart av styrelsen och kan aldrig söka eller
väljas till ansvarspost inom föreningen igen.

-

LäS föreningsverksamhet innefattar men är inte begränsat till:
-

Arbete på puben, sittningar och Valborgspubrundan

-

Anmälan till aktiviteter via SSCOs Klubbmästarråd

-

Besök på puben, sittningar och Valborgspubrundan

-

Deltagande i eventuella övriga aktiviteter till vilka
icke-medlemmar välkomnas

-

Föreningens interna aktiviteter och festligheter

-

Resor med föreningen

-

Deltagande under Lärarinsparquen och Lärarstudenternas
Välkomstvecka

-

Deltagande i aktiviteter som ordnas av något av föreningens
utskott

Interimistisk avstängning
Klubbmästaren äger rätten att interimistiskt besluta i ärendet vid överträdelse från
medlemmar i klubbmästeriet. Vid interimistiskt beslut från klubbmästaren skall ärendet
behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Undantag
Om det finns en befintlig kärleksrelation mellan en person som omfattas av regelverket kring
kandidatfrid och en kandidat, så ska undantag från kandidatfriden göras för att ackomodera
deras befintliga relation.

