Godeset speidergruppe
Vesterlen krets av Norges Speiderforbund
Organisasjonsnummer 992 222 484

Retningslinjer for disiplinærtiltak
Dersom medlemmer av Godeset speidergruppe opptrer i strid med Norges speiderforbund eller Godeset
speidergruppe sine vedtekter eller verdigrunnlag kan det iverksettes disiplinærtiltak. Dette gjelder, men er ikke
begrenset til, forhold som finner sted i forbindelse med arrangementer i regi av Godeset speidergruppe,
Vesterlen krets av Norges speiderforbund Norges speiderforbund eller andre nasjonale eller internasjonale
speiderorganisasjoner, og kan for eksempel være:
• Vold mot andre speidere, ledere eller andre mennesker som er tilstede på et arrangement
• Fysisk eller psykisk mobbing av andre speidere, ledere eller andre mennesker som er tilstede på et
arrangement
• Gjentatt adferd som forstyrrer eller ødelegger for opplegget eller andre deltakere på et arrangement
Aktuelle disiplinærtiltak vil være:
• Permanent opphevelse av medlemskap i Godeset speidergruppe (ekskludering)
• Midlertidig utestengelse (suspendering) fra alle aktiviteter i regi av Godeset speidergruppe, krets eller
forbund i en gitt periode
• Midlertidig forbud mot å delta på enkelte aktiviteter, f.eks. turer, regi av Godeset speidergruppe, krets
eller forbund i en gitt periode
• Skriftlig advarsel
• Umiddelbar utvisning fra et enkelt arrangement eller aktivitet
Disiplinærtiltak er avhengig av alvorlighetsgrad. Myndighet til å treffe disiplinærtiltak følger alvorlighetsgrad:
• Det er kun Gruppetinget i Godeset speidergruppe som kan beslutte permanent opphevelse av
medlemskap i Godeset speidergruppe (ekskludering)
• Beslutning om midlertidig utestengelse (suspendering) fra alle aktiviteter i regi av Godeset
speidergruppe, krets eller forbund kan besluttes av enhetsleder og gruppeleder sammen for inntil 1
kalenderår. Varighet utover dette behandles på samme måte som ekskludering.
• Beslutning om midlertidig forbud mot å delta på enkelte aktiviteter kan besluttes av enhetsleder sammen
med minst en lederassistent i samme enhet for inntil 1 kalenderår. Varighet utover dette behandles på
samme måte som suspendering
• Beslutning om skriftlig advarsel kan fattes av enhetsleder alene
• Beslutning om utvisning fra et enkelt arrangement eller aktivitet kan fattes av to tilstedeværende ledere i
fellesskap
En ekskludering eller suspendering omfatter vedkommende sitt medlemskap og medlemsrettigheter i alle
organisasjonsledd i Godeset Speidergruppe. Ekskluderte eller suspenderte medlemmer kan ikke delta på noe
arrangement i regi av Norges speiderforbund.
Dersom et medlem av Godeset speidergruppe utfører handlinger som kvalifiserer til disiplinærtiltak, skal det gis
skriftlig redegjørelse om saken til medlemmet og medlemmets foresatte (når medlemmet ikke er myndig).
Redegjørelse skal gis minimum 7 dager før en avgjørelse om disiplinærtiltak fattes. Før en avgjørelse fattes, har
vedkommende rett til å komme med skriftlig tilsvar minimum 3 dager etter mottatt redegjørelse.
Vedtak om ekskludering, suspensjon eller midlertidig forbud mot deltakelse på enkeltarrangementer kan
påklages. Klagen behandles av gruppetinget. Vedtak i klagesak fattes med alminnelig flertall.
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