
Anvisningar angående Humanistklustrets principer för en trygg lokal 

 

● Principerna är i kraft i Humanistklustret, men användning av dem rekommenderas i 

samtliga evenemang arrangerade av humanistföreningar, i alla lokaler. 

● Föreningarna är ansvariga för att deras evenemang är trygga och behagliga för alla 

deltagare. Därutöver är föreningarna ansvariga för att övervaka att principerna och 

deras anda följs. 

● Det är på föreningarnas ansvar att deras medlemmar är medvetna om att principerna 

finns. Samtliga innehavare av nycklar till Humanistklustret kommer årligen att 

utbildas i principerna i samband med utbildningar om lokalernas användning. 

● Principerna finns på Humanistklustrets väggar och får under inga omständigheter tas 

ner eller täckas. Principerna finns även sparade på arbetsbordet i Jääräs dator, 

varifrån de kan skrivas ut vid behov. (I fortsättningen finns principerna även på 

Humanisticums webbplats.) 

● Personen vars kontaktuppgifter är antecknade i Google-kalendern är ansvarig, även 

för följandet av principerna för en trygg lokal. Denna persons namn, e-postadress 

och telefonnummer bör finnas antecknade i Google-kalendern. I situationer då någon 

orsakar störning är denna person huvudansvarig för att reda upp situationen. Det kan 

finnas flera ansvarspersoner, och speciellt i större evenemang rekommenderas 

detta. 

● Ansvarspersonen bör vara närvarande i evenemanget. Om personen avlägsnar sig 

före evenemangets slut, bör en annan person utnämnas till ansvarsperson, och 

denna persons kontaktuppgifter bör antecknas i Google-kalendern. 

● Ansvarspersonerna förväntas känna reglerna för användning av lokalerna, 

reglementet för användningen av HUS föreningslokaler samt principerna för en trygg 

lokal. Utöver det förväntas vaksamhet och mod att ingripa i situationer vid behov. 

Ansvarspersonen bör också vara i så pass verksamhetsdugligt skick, att personen 

kan sköta sina uppgifter. 

● Ifall hela Klustrets vänstra sida är i bruk för evenemanget (dessa bokningar görs alltid 

via Humanisticum), bör ansvarspersonen utmärkas tydligt. För detta ändamål kan 

användas till exempel odrningsvaktvästar som finns i skåpet med toalettpapper i 

Jäärä. Västarna bör returneras för nästa användare efter evenemanget. 

● Speciellt vid större fester är det bra att berätta om ansvarspersonen för deltagarna, 

så att de vet vem de skall vända sig till vid frågor eller problem. 

● Ansvarspersonen och de andra arrangörerna har rätten att avlägsna personer från 

lokalen om de till exempel bryter mot principerna för en trygg lokal. Vid mindre 

allvarliga situationer är det dock god sed att ge personen i fråga en chans att be om 

förlåtelse och förbättra sitt beteende. 

● I synnerhet vid större och allvarligare störningar (om man har behövt ringa till 

Securitas, polis eller ambulans) bör föreningen meddela om saken även åt 

Humanisticum. 

 


