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1. Inledning 

Detta dokument utgör KarlEkons medlemspolicy. Dokumentet är underordnat KarlEkons 

stadgar. Ändringar i medlemspolicyn görs av KarlEkons styrelse.  

 

2. KarlEkons Värdegrund 

Alla medlemmar i föreningen ska: 

- behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, bakgrund, etnicitet, religion, ålder  etc.  

- respektera varandra och KarlEkon som varumärke och förening.  

- inte handla kränkande, varken verbalt eller med handling. 

 

Den som är klädd i KarlEkons färger eller som på annat sätt representerar föreningen 

förväntas agera efter KarlEkons stadgar och medlemspolicy samt tala gott om föreningen 

och inte agera på ett sätt som kan skada KarlEkons varumärke. 

 

3. Medlemsvillkor  

För medlemskap i KarlEkon och föreningens lokal krävs att man erlagt medlemsavgift vars 

storlek bestäms av årsmöte och att man vill verka för föreningens bästa.  

 

Som medlem godkänner du:  

- att KarlEkon får lagra de personuppgifter som du har angett i två år.  

- att efterleva föreningens värdegrund.  

- att inte bryta mot introduktionsreglementet iklädd overall. 

- att KarlEkon förmedlar vidare dina uppgifter till Sveriges Ekonomers 

Riksorganisation (S.E.R.O.) i syfte för organisation och statsbidragsansökan.  

- att KarlEkon och föreningens lokal får publicera bilder på dig från evenemang på 

sina kanaler. Godkänner du inte detta behöver du maila ditt namn samt bifoga en 

bild på dig och skicka till info@karlekon.com. 

- att kunna visa upp giltigt medlemskap samt legitimation vid föreningens evenemang 

och föreningens lokal. 

- att inte vandalisera varken gäster i föreningens lokal, personal i föreningens lokal 

och inte heller föreningens lokal med tillhörande område. 

- att personal på föreningens lokal äga ansvar för lokalen och dess gäster. Med detta 
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följer rätten att neka gäster att köpa alkohol samt avvisa gäster från området. 

- att följa bestämmelser uppsatta enligt svensk alkohollag (2010:1622). 

- att inte medta droger till föreningens evenemang eller föreningens lokal. 

Framkommer det att en medlem medtagit eller tagit droger kommer rättsliga åtgärder 

att vidtas. 

- att inte medta hallucinogena preparat till föreningens evenemang eller föreningens 

lokal. 

- att inte medta alkohol till föreningens lokal. 

Medlemskapet gäller fram till årsskiftet och behöver därefter förnyas för att ha ett 

fortsatt medlemskap. 

 

4. Hantering av Personuppgifter 

Vid hantering av personuppgifter följer KarlEkon Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Tillgång till medlemmarnas personuppgifter tillhandahålls endast av KarlEkons 

Sekreterare, KarlEkons Ordförande, KarlEkons Vice Ordförande, Ordförande för 

föreningens lokal och sociala verksamhet, Vice Ordförande för föreningens lokal och 

sociala verksamhet samt registrerade serveringsansvariga för föreningens lokal i 

Karlstad kommun. Registrerade serveringsansvariga för föreningens lokal i Karlstad 

kommun har endast tillgång medlemmarnas personuppgifter när föreningens lokal har 

öppet. Personuppgifter lagras i två år.  

 

5. Åtgärder  

Vid brott mot KarlEkons stadgar och medlemspolicy kan uteslutning ur föreningen ske 

enligt KarlEkons stadgar, kapitel 2.6 – Uteslutning. 
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