
Håndtering af krænkende og grænseoverskridende adfærd på
Gimle

På Gimle er der ingen tolerance over for handlinger og ytringer, der overskrider andres
grænser. Den enkeltes grænser er forskellige, men skal respekteres. Alle har ansvar for at
sige fra over for chikane, mobning, krænkelser og vold - både rettet mod sig selv og andre.

Alle henvendelser om krænkelser tages alvorligt og undersøges sagligt, objektivt og
grundigt.

Alle har krav på en fair behandling. Det gælder både anmelderen og den anmeldte.

Det bestræbes at håndteringen af sager er ens, uanset hvem henvendelsen kommer fra,
eller hvem der er under anklage.

Henvendelser

Henvendelse om hændelser kan enten ske til din nærmeste leder, til spillestedslederen eller
til et medlem af eller til et medlem af Fonden Gimles bestyrelse. Er du frivillig, kan du også
henvende dig til frivilligrådet.

Henvendelser bliver altid håndteret med fortrolighed og alvor.

Afgørelser

Afgørelse om eksklusion, påtale eller andre former for sanktionering af uacceptabel adfærd,
kan kun ske med inddragelse af enten spillestedslederen, bestyrelseslederen eller
visebestyrelseslederen. Afgørelser vedr. frivillige kan kun ske med inddragelse af
frivilligrådet.

Der skal altid, som minimum, indgå tre personer i afgørelser om eksklusion af frivillige. F.eks.
frivilligrådets forperson, spillestedslederen og frivilligkoordinatoren.

Ved eksklusion og andre sanktioner af frivillige og medarbejdere, gives der altid en klar
begrundelse for afgørelsen.

Sager belyses altid fra parters perspektiv inden der træffes afgørelse, ligesom alle
involverede parter skal kunne komme til orde undervejs.

Gimles forbeholder sig retten til at ekskludere frivillige og afskedige medarbejdere. Dette
sker dog kun i yderste konsekvens og så vidt muligt efter medarbejderen eller den frivillige
har haft mulighed for at forbedre sig.

Ved sager af grov karakter, kan frivillige ekskluderes og gives livsvarig karantæne uden
yderligere chancer - og ansatte fyres og gives livsvarig karantæne.



Ved sager af grov karakter, hvor det vurderes nødvendigt, inddrages også politi og andre
udenforstående myndigheder.

Når en frivillig ekskluderes orienteres de øvrige frivillige som udgangspunkt via fællesmøder
- dog altid med beskyttelse af den ekskluderede retssikkerhed og derfor uden detaljer om
sagen.


