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Föreningen 

Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med 

syfte att främja släktforskning samt sprida kunskap om släktforskning och dess betydelse som 

kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.  

Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och har då antagit förbundets värderingar 

och accepterat att följa förbundets stadgar. 

Föreningen är öppen för alla som vill söka medlemskap samt rätta sig efter våra stadgar och detta 

dokument. 

Föreningens medlemmar består i huvudsak av personer som har en ålder av 50+. 

Integration, mobbing och våld  

Föreningens arbete präglas av demokratiska värderingar och antagna stadgar som reglerar 

föreningens arbete. 

Föreningen tar avstånd från all mobbing, våld och segregation, direkt eller indirekt diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling inom föreningen och/eller föreningsmedlemmar emellan. 

Alla människor har lika värde oavsett ursprung och religion och ska bemötas med samma respekt. 

Upptäcks rasism, mobbing eller våld vid någon förekommande verksamhet är det funktionärernas 

skyldighet att omgående ingripa. Kvarstår problemet är det styrelsens sak att ingripa och åtgärda 

problemet. 

Moral och etik, vett och etikett 

Föreningens möten och besök i föreningslokalen ska utmärkas av vänlig atmosfär och 

tillmötesgående från funktionärer samt medlemmar/besökare emellan. Föreningens funktionärer ska 

vid kontakter och representation uppträda professionellt och ha ett trevligt förhållningssätt. 

Att uppträda med omdöme och bemöta andra människor såsom du själv vill bli bemött är en 

självklarhet inom vår förening. 

Alkohol, droger och tobak 

Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad när man besöker våra forskningsdagar eller 

arrangemang. Inom våra lokaler är det rökfritt. 

Föreningen avvisar medlemmar eller andra besökare som uppträder påverkade eller har ett 

beteende som inte överensstämmer med våra värdegrunder. 

Vi är en förening bestående av vuxna och mest äldre personer och vad de gör utanför vår verksamhet 

är varje persons enskilda val. 

Trafiksäkerhet och miljö 

Vid studiebesök, som sker ungefär en gång per verksamhetsår uppmanas till samåkning, liksom vid 

föredrag som förekommer några gånger per verksamhetsår.  
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Åtgärder om det sker upprepade brott mot våra stadgar och/eller detta dokument 

Regleras i våra stadgar rev 2015-11-11  § 4: 

Medlem, som motarbetar föreningen eller vägrar att följa dess stadgar och beslut, kan varnas eller 

uteslutas. Beslut om varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning kan fattas först sedan 

medlemmen varnats och beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Slutgiltigt beslut fattas av 

styrelsen. En utesluten medlem återfår ej inbetald medlemsavgift. 

 

 

 

Detta dokument finns på vår hemsida, och ska vara känt av varje medlem.  

 

 

 


