Policy för föreningen Fåfängan
Alla ska kunna ta del av denna policy genom att den senaste versionen ska finnas
tillgänglig via hemsidan. Vid varje årsmöte tas policyn upp som en punkt på dagordningen och då finns det möjlighet för föreningens medlemmar att komma med
förslag på ändringar och tillägg. Styrelsen beslutar sedan om ändringarna.
Föreningens policy gäller medlemmar och de som föreningen engagerar vid olika
tillställningar och evenemang.

Uppförandekod och värdskap
Kulturföreningen Fåfängan är en ideell, allmännyttig förening där alla är
välkomna att bli medlemmar. Fåfängan ska vara en plats och en verksamhet som
lockar en mångfald av människor och därför ska vi jobba aktivt för att arrangera
aktiviteter för en bred publik oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. När vi rör
oss på Fåfängan ser vi och hälsar på våra besökare, oavsett om de är betalande
publik, cafégäster eller nyfikna förbipasserande. Fåfängan är till för alla och det
ska märkas.
Inom föreningen behandlar vi varandra med respekt och ödmjukhet samt med
förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar. Vi lyssnar på och lär
av varandra. Vi försöker alltid lyfta de frågor som kan skapa osämja i
förebyggande syfte för att nå ett resultat där vi alla kan trivas med varandra. Nya
personer som vill engagera sig i Fåfängan välkomnas med värme och tillit och
introduceras i verksamheten på ett sätt så att de snabbt kan känna sig hemma
och betydelsefulla.
Vid misstanke om att medlemmar utsätter varandra för kränkande särbehandling
som mobbning eller utfrysning inom föreningens verksamhet ska detta alltid
rapporteras till och utredas av styrelsen. Den eller de som behandlar andra illa
ska konfronteras och om situationen ändå kvarstår kan styrelsen välja att
utesluta dessa personer ur föreningen.
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Säkerhet
På Fåfängan sätts människors säkerhet i första hand. Vid våra evenemang finns
det alltid en person utsedd till ansvarig för evenemanget och den personen är
också säkerhetsansvarig. Detta innebär att personen bedömer risksituationer
och beslutar om åtgärder, larmar 112 vid behov samt rapporterar risksituationer
som inträffat eller hade kunnat inträffa till styrelsen.
I situationer där konflikter och bråk mellan exempelvis besökare eller
förbipasserande bråkmakare och personal uppstår uppträder vi lugnt och
professionellt och undviker att eskalera situationen. Vi tillkallar vid behov polis
och polisanmäler alltid om personer hotats eller skadats liksom om risk för
skador på personer eller egendom varit överhängande.

Miljö
Fåfängan hör till Hållets naturreservat och därför vårdar vi miljöerna och naturen
inom vårt område med extra varsamhet och omtanke för naturen och kommande
generationer. Vi arbetar med miljövänliga färger och material till våra byggen, vi
använder i första hand ekologiska odlingsprodukter i trädgården och för
rengöring används i huvudsak såpa och andra miljövänliga produkter.
Vi sopsorterar allt avfall föreningen producerar och olika sorteringskärl står
tillgängliga för alla som besöker Fåfängan. När vi handlar till föreningen väljer vi i
första hand miljövänliga varor.
I största möjliga mån cyklar eller går vi till Fåfängan. I de fall man måste
transportera många och tunga föremål gör vi undantag och tar då största möjliga
försiktighet när vi måste beträda cykelbanan som leder upptill Fåfängan med bil.

Alkohol, narkotika och tobak
Fåfängan har ett café med serveringstillstånd. Det ligger både i föreningens och
caféinnehavarens intresse att caféet följer de lagar och regler som gäller vid
alkoholservering. Vid evenemang där det förväntas stor publiktillströmning ska
föreningen och caféets ansvarige samråda i syfte att genomföra evenemanget så
tryggt och säkert som möjligt.
När det kommer till föreningens verksamhet gäller regeln att alla som arbetar vid
föreningens evenemang är nyktra, oavsett om de är volontärer eller är anlitade
med ersättning. Vi förväntar oss också att de artister som vi anlitar uppträder
nyktra på vår scen, vilket ska framgå av våra avtal med dessa. Vid medlemsfester
gäller återhållsamhet. Om ungdomar under 18 år förväntas delta i en
medlemsaktivitet ska det inte förekomma någon alkoholförtäring alls.
Vid misstanke att en medlem eller anlitad person är narkotikapåverkad
konfronteras personen i fråga och vi kontaktar polisen.
Fåfängans område med trädgård och torp är rökfria. Om det röks på området bör
rökaren uppmanas vänligt att släcka.
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