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Policy för Juridiska föreningen i Uppsalas reccevecka 

 

1. Allmänt om Recceveckan 

 

1.1 Syfte 

Syftet med Juridiska föreningen i Uppsalas reccevecka är att få de nyantagna 
juridikstudenterna vid Uppsala universitet att känna sig välkomna till studentkåren till 
sin utbildning och till Uppsala. 
 

1.2 Definitioner 

Funktionär 
Recceförmannen, medlemmar av kommittén, recceombudet, faddrar och domare är 
funktionärer under Recceveckan. Som funktionär räknas även personer som under 
Recceveckan innehar liknande uppgifter som de ovan nämnda. 

 
Deltagare 
De nyantagna juridikstudenter som deltar i Recceveckan. 
 

1.3 Grundläggande principer 

- Inget tvång får förekomma under Recceveckans pågående verksamhet.  
- Allt deltagande i Recceveckan ska vara helt frivilligt.  
- Diskriminering, kränkningar eller trakasserier får inte förekomma under 

Recceveckans pågående verksamhet. Alla ska behandlas lika oavsett kön, 
ursprung, religion m.m.  

- Om betalning ska erläggas för deltagande i Recceveckan ska det vara en 
engångssumma som tas ut innan veckan inleds.  

- Mutor till funktioner får förekomma, men dessa ska inte få för mycket fokus 
eller spela en stor roll i poängsättningen. Olämpliga mutor ska inte tas emot av 
funktionärerna. Olämpliga mutor är alkohol-, tobak- och penningmutor samt 
andra kostsamma mutor. Till olämpliga mutor hör även mutor med sexuell 
underton eller som på något sätt är kränkande.  

- Under Recceveckans pågående verksamhet ska Juridiska föreningen i Uppsalas 
alkohol- och jämlikhetspolicy följas. 

- Under Recceveckans pågående verksamhet får inte romantiserande närmanden 
förekomma mellan funktionär och deltagare. Detta på grund av den så kallade 
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Reccefriden. Ett gott välkomnande är A och O och genom sådana närmanden 
finns risk att någon deltagare kan känna sig illa till mods och inte känner sig 
välkommen. Dessutom är deltagaren i en beroendeställning till funktionären. 
För deltagarens trygghet ska beroendeställningen inte utnyttjas. 

 

2. Funktionärer 

 

2.1 Allmänt om funktionärerna 

Reccekommittén utses av föreningsstämman. Recceombudet utses av styrelsen efter 
förslag från Ombudskollegiet och Jämlikhets- och mångfaldsgruppen (JoM). Övriga 
funktionärer utses av kommittén efter intervjuer. Innan Recceveckans början ska 
samtliga funktionärer ha genomgått en utbildning som bland annat behandlar 
Recceveckans olika policys. 
 
2.1.1 Ansvar 

Samtliga funktionärer ska agera ansvarsfullt, verka för att alla deltagare känner sig 
välkomna samt vara ett stöd för deltagarna. Funktionärerna ska även se till att det inte 
förekommer några kränkande moment under Recceveckan. Funktionärerna får under 
inga omständigheter missbruka sina positioner. Inget romantiserande mellan 
funktionär och deltagare får förekomma under Recceveckan. Samtliga funktionärer 
ska vara nyktra på dagtid. Funktionärer har genom sitt deltagande aktivt godkänt att ta 
detta ansvar och följa kårens policys och riktlinjer.  
 
2.2 Kommittén 

Kommittén består av en (1) förman, en (1) vice förman och fyra (4) assistenter. 
Recceförmannen har det yttersta ansvaret för Recceveckan och samordnar veckan 
tillsammans med övriga kommittémedlemmar. Kommittén ska ha kontinuerlig kontakt 
med samtliga funktionärer och ska aktivt arbeta för att dessa agerar i enlighet med 
detta dokument. Varje kväll under Recceveckan ska en medlem ur kommittén vara 
nykter. Vem som är nykter ska meddelas till samtliga funktionärer innan kvällens 
början. 
 
2.3 Faddrar 

Faddrarna ska verka för att en god stämning råder bland deltagarna. Faddrarna ska 
under hela veckan se till att deltagarna är väl införstådda med Recceveckans riktlinjer 
och policys. De ska se till att det inte förekommer några händelser inom reccelagen 
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som på något sätt är kränkande eller strider mot kårens policys och riktlinjer. Varje 
kväll under Recceveckan ska en fadder i varje reccelag vara nykter. Vem som är 
nykter bestäms av faddrarna och detta ska meddelas till alla i reccelaget och till den för 
kvällen nyktra kommittémedlemmen. 
 
2.4 Recceombud 

Recceombudet ansvarar inför Ombudskollegiet, JoM och styrelsen. Recceombudet ska 
inte vara medlem av reccekommittén och bör ej vara styrelseledamot. Recceombudet 
ska vara närvarande både dag- och kvällstid under hela Recceveckan. Recceombudet 
ska fungera som en kontaktperson för både deltagare och funktionärer. 
 
Under Recceveckan ska recceombudet ha kontinuerlig kontakt med funktionärer och 
deltagare. Ombudet ska aktivt arbeta för att detta dokument följs och att en god 
stämning upprätthålls. Varje dag under Recceveckan ska recceombudet och 
recceförmannen diskutera dagens verksamhet för att upptäcka eventuella problem som 
uppstått. Vid eventuella incidenter ska recceombudet arbeta aktivt för att dessa löses 
på ett bra sätt och att sådana incidenter inte upprepas. Hantering av incidenter ska 
hanteras utifrån Juridiska föreningen i Uppsalas åtgärdspolicy. Bedömer recceombudet 
att ett visst problem ej kan lösas av denne tillsammans med recceförmannen ska 
recceombudet ta upp problemet med Ordförande för det Sociala utskottet, eller någon 
styrelseledamot i dennes ställe för vidare hantering av ärendet.  
 
Information om recceombudet, dennes funktion och hur denne enklast kontaktas ska 
distribueras till samtliga funktionärer och deltagare innan Recceveckan startar. 
 
 


