Uppförandepolicy

Gyllene Hjorten

1. Att delta i ett lajv med föreningen Gyllene Hjorten ska vara en trygg upplevelse
för alla. Alla som deltar i föreningens lajv förutsätts ta ansvar inte bara för sin
egen utan alla medspelares upplevelse.
2. Ansvaret gäller före, under och efter lajven och gäller såväl medspelare som
arrangörer.

3. Roller kan under lajv utsättas för tillmälen och behandling som utanför lajven
skulle betecknas som kränkande. Sådant får endast ske med stort mått av
lyhördhet för inblandade spelares känsla för situationen.
a. Detsamma gäller närmanden som handlar om flirt och attraktion mellan
rollerna.

4. Tillmälen som kan kopplas till spelaren - och inte rollen - ska alltid undvikas. Dit
räknas rasistiska, sexistiska, homofobiska, transfobiska och funkofobiska
kommentarer.
a. Försiktighet bör också tillämpas kring kommentarer rörande rollens
ålder och religion som kan uppfattas handla om spelarens ålder och
religion.
b. En person och spelares könsidentitet och pronomen

5. Allt spel som antyder eller refererar till sexuellt våld och sexuella ofredanden är
helt förbjudet.
6. Nedskräpning är förbjuden och allt skräp ska slängas efter arrangörens
hänvisningar.

7. Alkohol får förtäras i måttlig omfattning av spelare med ålder inne och på
arrangemang där det inte uttrycks annat. Däremot är märkbar berusning inte
tillåten.

8. Rökning tillåts inte på gemensamma platser.
a. Med undantag om alla som befinner sig i närheten godkänner det och med
största hänsyn för vindriktning och andras trivsamhet.
b. Cigaretter får inte rökas där spelare kan se under lajv
c. Piptobak får rökas där spelare kan se under lajv
d. Rökning får ske på egen tomt.
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9. Varje lajv med fler än tio deltagare ska ha minst en trygghetsvärd, som inte är
densamma som en arrangör.
a. Trygghetsvärdens uppgift är att vara en person att vända sig till för den
som upplever sig ha blivit dåligt behandlad, kränkt eller diskriminerad på
ett sätt som inte är riktat mot rollen, eller
b. för den vars roll har utsatts för dålig behandling, kränkning eller
diskriminering på ett sådant sätt att det allvarligt påverkat spelarens
upplevelse av lajvet negativt.
c. Trygghetsvärden skall tillsammans med arrangör och/eller styrelse ta
beslut om vilka åtgärder som skall vidtas.
d. Trygghetsvärden får med arrangör friheten att skicka hem spelare som
inte följer Sveriges lag, Gyllene Hjortens Uppförandekodex och
arrangörens hänvisningar.

10. Reglerna som spelare ska följa både under och utanför lajv är först Sveriges
lagar, sedan Gyllene Hjortens Uppförandekodex, sedan arrangörernas tillägg.
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