REGELVERK FÖR JUNIS
DISCON
Denna version gäller dessa år: 2016-2017.
Regelverkets första version godkändes den 12 juni
2015.

Detaljerad information om detta regelverk, detaljerad information
om giltighetstiden
Detta dokument innehåller hur Ockelbo UNF:s medlemmar ska vara på Junis UTK:s discon.
Ockelbo UNF stödjer Junis UTK med att medlemmarna i Ockelbo UNF är personalen under
discots tid.
Alla regelverk har en giltighetstid. (Vanligtvis 1 år) När giltighetstiden har gått ut så ska
discogruppen se över regelverket inför nya årets discon. Och även sätta upp ett nytt
regelverk.

UTFÄRDARE: Discogruppen, Ockelbo UNF
ockelbo@unf.se

Regelverk för junis discon
Denna version gäller dessa år: 2016-2017. Regelverkets första version
godkändes den 12 juni 2015.

§1. Övergripande mål
Discogruppen har en idé om att arbeta på discona ska vara kul och
intressant samt att det ska vara en kul och rolig upplevelse för alla
barn/ungdomar som kommer dit på discona. Men vägen dit har varit lång
och det är en lång bit kvar innan vi är där vi vill vara med det här.

§2. Klassificering
När det ska bli ett nytt disco så beslutar discogruppen vad discot ska
klassas som. Discogruppen innehar ansvaret att göra ett så bra beslut
som möjligt. Under tiden som det ligger hos discogruppen så ska ingen
ta på sig ansvaret att börja organisera något som har med discot att göra
utan discogruppens tillstånd.

§3. Ansvarsfördelning
Under flera discon så har David fört det så kallade ”Huvudansvaret”
ensam. Men discogruppen tog initiativ och tog till fler till
huvudansvarsuppdraget. Under discots gång har dom som har
huvudansvar kommandot. Men innan och efter så har styrelsen,
discogruppen samt dom som har huvudansvar kommandot tillsammans.

Regelverk för junis discon | 2016-2017

§4. Restriktioner och Behörigheter
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§4.1. Restriktioner
Ingen ska vara uppe vid DJ båset om det inte finns något behov utav det,
samt att ingen utav dom som kommer på discot ska varken vara uppe
vid DJ båset pga. Säkerhetsperspektivet. Samt att dom inte ska vara
utanför trappen som finns utomhus, samma sak där. Pga.
Säkerhetsperspektivet där också. Undantag ifrån denna § kan ske
genom godkännande utav huvudansvariga. Huvudansvariga ansvarar för
att bedöma vad som är rimligt eller inte.

§4.2. Behörighet
Styrelsen kan om nödvändigt, överlåta ansvaret för vissa discon till
discogruppen utav många anledningar. Samt andra vägen runt, att
discogruppen lämnar vissa saker till styrelsens bord istället för
discogruppens bord. Tillägg på regelverket kan lämnas som en motion
utav vilken medlem som helst, men måste godkännas /beslutas enhälligt
eller utav en majoritet utav discogruppens ledamöter för att skrivas in i
regelverket. Samt att det ska skrivas i ett discogruppsmötesprotokoll
alternativt ett löst papper när dessa beslut togs. Om det inte finns några
dokument/skriftliga papper som stärker tilläggets godkännande kommer
tillägget att tas bort. (Oavsett om ledamöterna kan bekräfta att det var
godkänt eller inte.)

§5. Policy
Policyn som skapades utav discogruppen och styrelsen. Styrelserna som
har accepterat denna policy är styrelsen som satt 2014-2015, styrelsen
2015-2016 samt den nuvarande styrelsen. Den policyn ska följas enligt
det som är skrivet i den policyn.

§6. Platser under discona
Discot har 6 olika ”stationer” som personalen flyttar sig runt på. På dessa
platser ska man vara hela tiden som man har på sitt schema. För
ytterligare klarhet se paragraf 10 i regelverket.

Discogrupper ser städningen efter discona som en lika stor sak såsom
resterande saker under discots gång, därför är det lika viktigt att ALLA
medvetet deltar mer under städningen, samt att hjälpa andra medlemmar
att städa och INTE bara städa på ett ställe och sedan gå och chilla. Detta
beteende kommer inte längre att accepteras utav discogruppen. Alla
som jobbar på discona SKA ta sitt ansvar när det kommer till städningen,
ingen medlem ska gå ner och chilla utan att discogruppen har gett ett ok
på att det ska göras. Annars så ska man vara uppe och städa och hjälpa
till dess att städningen är KLAR inte när man som egen medlem anser
att ”Nu är all städning klar, så nu kan jag gå ner och chilla”. Utan det är
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§7. Städningen efter discona
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när någon ansvarig anser att städningen är klar. Först då så kan
städningen klassas som klar.

§8. Spotifylistan
Spotifylistan ska skötas utav medlemmar som är valda utav
discogruppen, samt ett team som utgår ifrån underparagraferna i
paragraf 8, dom som väljs till det speciella teamet ska vara medlemmar i
Ockelbo UNF, men inte ledamöter i discogruppen eller styrelsen. För att
kunna få en så rättvis form som möjligt. Spotifylistan ska innehålla låtar
som är passande för barnen/ungdomarna, INTE FÖR PERSONALEN!
Vilket är INTE bara en massa baslåtar, utan mer musik som kan vara
passande för deras skull, listan är för deras skull, inte för våran egen del.

§8.1. Former
I denna paragraf så finns dom former som finns för spotifylistan som
granskningsteamet ska följa.
Former: Spotifylistan ska innehålla variation mellan låtarna, låtar som
passar bra på discona samt följa det som discogruppen tidigare
beslutade om, vilket var inte några låtar som innehåller följande ord ska
tillåtas i spotifylistan eller alls: Sex, knulla, droger osv. I stora drag
sexuella ord samt ord som har med droger att göra.

§8.2. Val utav medlemmarna i grupperna
Valen utav medlemmarna i musikteamet samt granskningsteamet väljs
utav discogruppen i samråd med styrelsen.
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§8.3. Arbetssätt
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Båda teamen börjar arbeta med omedelbar verkan efter att valen utav
dessa grupper är valda.
Musikteamet: Dom har uppgiften att välja låtar till listan och titta och se
om det ser bra ut först som sedan skickas till granskningsteamet för en
grovkoll utav listan osv.
Granskningsteamet: Granskningsteamet har likaväl som musikteamet
en uppgift. Deras uppgift är att ta emot en komplett lista ifrån
musikteamet på alla låtar som sedan kontrolleras om det passar osv.

§8.4. Ytterligare beslutsfaktorer
Musikteamet och granskningsteamet: Granskningsteamet har sista
ordet i den frågan, dock kan discogruppen eller styrelsen kliva in och ta
ett annat beslut om musikteamet anser att granskningsteamets beslut
var felaktigt.
Spotifylistan: Anser man som vanlig medlem att Spotifylistan ska
ändras eller göras en ny under discots gång ska musikteamet samt
granskningsteamet frågas om det okej. Om man väljer att utföra en
ändring på Spotifylistan innan/utan Musikteamet och Granskningsteamet
har gett sitt godkännande (Det måste vara ett majoritetsgodkännande
utav båda teamet innan det är godkänt.) Så står man själv för
konsekvenserna som sker då. Huvudansvariga, schemaskapare och
discogruppen sammanträder och tar ett beslut gemensamt. Medlemmen
har rätt att yttra sig i frågan.

§9. Spotifylistan innan och efter discona
Under discona så sköts musik via en specifik spotifylista dedikerad för
just det ändamålet, discogruppen ser det som en självklarhet att
personalen ska ha möjlighet att ha musik på under tiden som det städas
men enligt vissa riktlinjer som beslutas utav discogruppen innan varje
disco, riktlinjerna som discogruppen beslutar om är det som ska gälla.
Dvs. musiken som används under den tiden ska uppfylla ”kriterierna”
som beskrivs i det specifika beslutet för det discot. Riktlinjerna kan vara
olika för olika discon, så var observant på discogruppens beslut!

Schemat ska följas så som det står i policyn, samt att endast
schemaskaparen har behörigheten att ändra i schemat under discots
gång. (Den antogs utav discogruppen den 20:onde maj 2015) Samt så
ska man vara kvar på sin plats om inte schemaskaparen säger något
annat. (Discogruppen har fattat ett beslut som innebär att Junisledare
inom Ockelbo UNF, hjälpledare inom Ockelbo UNF och andra som
discogruppen beslutar om har rätt att frångå sitt schema.) Så inga byten
ska ske utan att schemaskaparen har sagt det. Samt så ska varje enskild
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§10. Schema
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individ stå för att den personen infinner sig på sin plats vid den specifika
tiden. Vilket betyder inga ursäkter alls under discots tid.

§.11 Kontrollerade former
Som det står skrivet i §1 så ska det vara kontrollerat under discots, vilket
innebär att personalen ska vara sansad och förberedda på er respektive
plats. MEN det innebär inte att ni inte ska ha kul också! Samt så ska ni
vara snälla och hjälpa barnen när dom behöver våran hjälp.

§12. Närvarande vid platser
Vid en plats, exempelvis i spelrummet så ska man EJ närvara om man
har resurs. Om man har resurs så ska man vara tillgänglig för att hjälpa
till vid eventuella problem som uppstår under discots gång. Genom det
så skall man inte tro att man bara kan göra så som man själv vill när man
har rast. Detta innefattar också att soffan i spelrummet ska vi personalen
EJ SITTA I. Samt så ska vi EJ prata en massa skitsnack och skratta
högt osv. Det kan betraktas som en osäkerhet för ungarna. Detta sker
som en säkerhetsåtgärd så att barnen och ungdomarna som kommer på
discot kan känna sig säkra och vågar gå in i ex. spelrummet utan att vara
osäkra.
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§13. Dricka energidricka under discot?
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Energidricka får enbart drickas innan discot (16:00-17:45) och efter
discot (21:05 och framåt) inte under discots tid. (18:00-21:00). Detta är
eftersom att vi INTE vill uppmuntra att barnen/ungdomarna ska dricka
energidricka, det är inte ett mål som vi vill ha under junis discon, det är
även eftersom att vi är alla förebilder för barnen/ungdomarna vilket gör
att om vi dricker energidricka så kan det ske att dom börjar göra det
också, men det är inget som önskas utav oss. Därför så är tiderna
tidigare i denna punkt viktiga.
TIDER:
Energidricka får drickas under dessa tider: 16:00-17:45 och från
21:05 och framåt.
Energidricka får INTE drickas under dessa tider: 18:00-21:00

§14. Pokémon GO
Spelande utav Pokémon GO under discots gång får inte ske alls
eftersom att spelandet utav ett spel inte är varför man jobbar på discona,

utan prion under discona är att följa sitt schema och inte vara inne på
Pokémon GO och märka ”Oj! Där är en sällsynt Pokémon, måste fånga
den!” Det är inte okej alls, om man spelar Pokémon GO ändå så kommer
discogruppen att fatta ett beslut beroende utav den situationen.

§15. Jobba eller inte jobba?
Om man inte har sagt att man ska jobba och kommer senare än 17:00
så får man INTE jobba om man inte har kommit överens med
schemaskapare eller vice schemaskapare. Detta gäller ALLA. Oavsett
vilka uppgifter man själv har.

§16. Klädpolicy
När man jobbar på discot så ska man vara propert klädd. Dvs VANLIGA
KLÄDER! Inga sexiga eller sexistiska kläder eller sånt. Vi alla som
jobbar på discot är förebilder oavsett om vi är junisledare eller inte. Vilket
gör att dom kan göra så som vi gör. Vilket vi inte vill att dom är ”sexistiskt
klädda” om vi har varit det. Samt så ska personalen ha Nyktertröjorna
eller RioBio tröjorna. Så att det går att identifiera personalen. Detta
gäller också PRECIS ALLA! (Undantag Junisledare) Oavsett vilket
ansvar man har eller vilka positioner man sitter i.

§17. Slutord
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Det här är regelverkets sista paragraf. Discogruppen tackar för läsningen
utav detta regelverk. Samt att vi tackar för allas goda arbete på discona
som har varit. Kom ihåg vilka ni är!
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Härmed så accepterar vi detta regelverk och lägger det i
bruk tills nästa koll utav regelverket.

David Söderström

Julia Danberg

Isak Ferm

Isac Larsson

Samuel Berglund

Simon Östling
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Julia Andersson
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