
Samværspolitik – SF Hvidovre 

Introduktion  
 
I SF Hvidovre vægter vi det gode samvær med hinanden højt, og det er derfor vigtigt, at vi 
løbende drøfter og vedtager, hvordan vi ønsker, at vi er sammen, og hvilke værdier, 
foreningen handler på baggrund af, så alle medlemmer uanset alder, køn mm. føler sig trygge 
i alle sammenhænge sociale som politiske. Denne samværspolitik er ikke et udtryk for 
foreningens politiske holdninger men er gældende i alle sociale som politiske sammenhænge, 
foreningen er samlet - også i det virtuelle rum. 
 
Vi bestræber os hver i sær på at være bevidste omkring vores rolle i de rum, vi byder ind i. 
Fundamentalt vil vi alle gøre vores for at skabe et trygt rum, som giver plads til individet. Som 
forening har vi en samværspolitik først som en sikkerhed over for foreningens medlemmer, 
men næstefter for at hjælpe med at definere, hvordan vi gerne vil gå hinanden i møde.  
 
Helt overordnet vil der dog være en række eksempler på uacceptabel adfærd, som foreningen 
ikke tillader. Hos SF Hvidovre er vi bevidste omkring vores rolle i den kultur vi skaber både 
internt og eksternt. Vi bestræber os på, at vores kultur reflekteres i mødet med omverdenen 
og internt i foreningen.  
 

Arrangementer og møder i SF Hvidovre 
 
I foreningslivet er det uundgåeligt, at vi interagerer med hinanden på tværs af medlemmer, og 
vi ønsker en kultur, hvor vi både kan diskutere politik og være sociale sammen uden, at nogen 
føler, at det er ubehageligt at skulle deltage. Vi ønsker en kultur, hvor alle medlemmer kan 
deltage, og at alle føler sig komfortable med at tage eksempelvis børn med til møder og 
arrangementer. Det forventes, at alle deltagere ved møder og arrangementer i foreningen 
respekterer forskelligheder og forskellige holdninger.  
 
For at sikre, at alle har mulighed for at deltage, bestræbes det at skrive tydeligt i invitationer 
til møder og arrangementer, at børn er velkomne. 
 
Til alle arrangementer og møder i foreningen er det gjort tydeligt, hvem der er ansvarlig for at 
styre mødet, og hvem der er ansvarlig for at håndtere eventuelle konflikter, der måtte opstå.  
Hvis forpersonen ikke er til stede til et møde, er mødeledelsen givet videre til et andet medlem. 
Dette gælder også mindre uofficielle møder, der afholdes i SF Hvidovre regi.  
 
Til arrangementer har bestyrelsen som udgangspunkt ansvaret med mindre, at andet er aftalt 
på forhånd. Dette gælder også sociale arrangementer.  



Alkohol 
Vi er heldigvis en social partiforening, der nyder at være sammen i sociale sammenhænge. 
Derfor skal der også være plads til at kunne nyde en øl eller lignende ved særlige 
arrangementer. Arrangementer, hvor der vil være alkohol til stede kunne eksempelvis være 1. 
maj, sommerfest, julefrokost eller weekendture. Det skal altid fremgå tydeligt, hvis der vil være 
alkohol til stede, og det forventes, at alle opfører sig anstændigt uanset.  
 
Der indtages ikke alkohol til nogle officielle møder i foreningens regi. Dette gælder både LPG, 
bestyrelsesmøder eller andre møder, foreningen afholder.  
 
Derudover skal alle medlemmer under 18 år have en skriftlig godkendelse fra forældre eller 
værger om, at de gerne må indtage alkohol. Dette sendes til foreningens forperson, og det er 
nok med en enkelt tilkendegivelse, der betyder, at vedkommende gerne må indtage alkohol til 
foreningens sociale arrangementer. Medlemmer under 16 år må ikke indtage alkohol til nogle 
af foreningens arrangementer.  

Uacceptabel adfærd og sanktioner 
 
Følgende adfærd accepteres ikke i nogen af foreningens kontekster: Seksuel chikane, 
sexisme, euforiserende stoffer, mobning, bagvaskelse samt krænkende, truende eller 
voldsom adfærd. 
 
Ved eventuelle brud af ovenstående, vil bestyrelsen tage en beslutning om sanktioner for den 
pågældende, der potentielt kan lede til opfordring til Landsledelsen om eksklusion fra partiet. 
Beslutning om eksklusion skal ske på en gyldig generalforsamling jf. SFs gældende regler.  
 
En sanktion kan også være, at medlemmet i en periode ikke må deltage i nogle arrangementer 
i foreningen.  
 
Hvis sagen vedrører et medlem af bestyrelsen, må denne ikke være med til beslutning om 
grad af sanktion.  

Kontakt  
 
Har du oplevet uacceptabel adfærd eller brud på samværspolitikken i SF Hvidovre regi, kan 
der til hver en tid tages kontakt til et medlem af bestyrelsen, der ligeledes har tavshedspligt til 
sagen er behandlet i bestyrelsen. Derudover der også altid mulighed for at tage kontakt til 
ligebehandlingsnævnet i SF. 
Ved henvendelse indkaldes bestyrelsen til et møde, hvor sagen bliver drøftet og behandlet.  
 
 
Vedtaget på SF Hvidovre generalforsamling d. 18. februar 2023 
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