
 

  

LIKABEHANDLINGSOMBUD 
PÅ FISSC:S MEDLEMSMÖTE 

Två likabehandlingsombud föreslås av styrelsen och väljs av FiSSc:s medlemsmöte för att 

främja en respektfull, konstruktiv och inkluderande möteskultur. 

 

Praktiskt 

• Två personer av olika kön föreslås och väljs till likabehandlingsombud 

• Personerna sitter så att de har möjligast bästa syn i salen 

• Likabehandlingsombuden har gula och röda kort som de vid behov kan använda 

Gult kort innebär att de reagerat på något i salen, rött kort innebär att de önskar 

att mötesordförande reagerar 

• Styrelsen presenterar likabehandlingsombudens uppgift förrän valet till uppdraget 

görs i början av mötet. I alla fall följande presenteras: 

o Presentera målet med ombuden  

o Hur mötet observeras (hur talturerna fördelas, inklusive guldkorten, och 

vad man ingriper i etc.)  

o Kort berätta om vad som inte tolereras: diskriminering, påhopp, 

härskartekniker etc. 

o Kort berätta vad man som mötesdeltagare bör tänka på: att vara särskilt 

försiktig så att en inte oavsiktligt kränker andra 

 

Uppgiften som likabehandlingsombud innebär att 

 Främja ett inkluderande och respektfullt mötesklimat där samtliga deltagare 

känner sig bekväma  

 I början av mötet, i samband med att de väljs, presentera sig 

 Observera beslutsfattandet och mötestekniken  

 Följa upp hur många personer av olika kön som ber om ordet och håller ett 

framförande i salen 

 Lägga märke till hur talturerna är fördelade, dvs. hur många talturer enskilda 

personer tar 

 Följa upp hur många kårers talan som förs 

 Lägga märke till osakliga kommentarer och påhopp och ingripa, till exempel med  

gult och rött kort 

 I slutet av mötet presentera observationerna i grova drag 

 Efter mötet skriva ihop en mycket kort rapport som inkluderas i möteshälsningen 

från höstmötet och publiceras på scout.fi. I rapporten bör det även ingå 

förbättringsförslag till kommande medlemsmöten 

 



 

  

Likabehandlingsombuden kan ingripa genom att själva ta taltur (gult kort) och påtala 

problemet samt ge förbättringsförslag eller genom att be mötesordförande ingripa (rött 

kort) 

 

Likabehandlingsombuden bör ingripa bland annat i följande situationer  

- Vid osakliga kommentarer  

- Vid personliga påhopp  

- Då mötestekniken inte respekteras, t.ex. då någon talar utan att ha fått ordet eller 

ifall någon avbryts i sin taltur 

- Övriga situationer där mötesklimatet är diskriminerande 

 

I första hand är det dock mötesordförande som ansvarar för mötets smidighet och 

saklighet. Ifall om mötesordförande inte reagerar bör dock likabehandlingsombuden 

ingripa. Om likabehandlingsombunden överträder sina rättigheter bör mötesordförande 

tillrättavisa likabehandlingsombuden och repetera deras uppgift. 


