
Regler for advarsler og udelukkelse  

 

Vedtaget af Red Barnet Ungdoms bestyrelse 19.3.2011.  

 

Indledning 

 

Dette dokument beskriver hvilke regler, der gælder for udelukkelse af frivillige fra aktiviteter 

(projekter og organisatorisk arbejde) i Red Barnet Ungdom (RBU).  

 

RBU’s frivilligpolitik beskriver, hvad der forventes af én som frivillig i Red Barnet Ungdom, og man 

kan udelukkes fra en aktivitet i RBU, hvis man ikke efterlever anvisningerne i RBU’s frivilligpolitik. 

 

Generelt bør man altid forsøge at løse eventuelle konflikter ad fredelig vej. Sekretariatet står altid til 

rådighed med råd og vejledning.  

 

Udelukkelse af en frivillig fra en aktivitet:  

 

Hvis en projektleder eller gruppeformand vurderer, at der af hensyn til RBU eller vores målgruppe er 

behov for at udelukke en frivillig fra en aktivitet, gives den frivillige først en begrundelse og advarsel 

mundtligt. Hvis der efter den mundtlige advarsel fortsat er grund til udelukkelse, følges op med en 

skriftlig advarsel, hvor den relevante politiske leder/udvalgssekretær og lokalforeningsformand skal 

sættes CC på korrespondancen.  

 

Er der herefter fortsat årsag til at ønske en udelukkelse af den frivillige fra aktiviteten, kan 

projektlederen eller gruppeformanden indstille til sin lokalforeningsformand og politiske 

leder/udvalgssekretær, at den frivillige skal udelukkes fra den konkrete aktivitet. 

Hvis den politiske leder/udvalgssekretær og lokalforeningsformanden er enige om det, udelukkes 

den frivillige fra den konkrete aktivitet. 

Hvis de to ikke er enige, inddrages FU, som håndterer sagen derfra. 

 

Hvis der er sammenfald mellem projektleder/gruppeformand og lokalforeningsformand, inddrager 

den politiske leder/udvalgssekretær FU med det samme. 

 

Udelukkelse af en projektleder fra en aktivitet: 

 

Hvis en ansat eller minimum to frivillige fra en aktivitet ønsker at udelukke en 

projektleder/gruppeformand fra en aktivitet, gives først en mundtligt advarsel. Hvis der efter den 

mundtlige advarsel fortsat er grund til udelukkelse, følges op med en skriftlig advarsel, hvor den 



relevante politiske leder/udvalgssekretær og lokalforeningsformand skal sættes CC på 

korrespondancen.  

Er der herefter fortsat årsag til at ønske en udelukkelse af lederen fra aktiviteten, kan den ansatte 

eller de minimum to frivillige indstille til den relevante lokalforeningsformand og politiske 

leder/udvalgssekretær, at lederen skal udelukkes fra den konkrete aktivitet. 

 

Hvis den politiske leder/udvalgssekretær og lokalforeningsformanden er enige om det, udelukkes 

projektlederen/gruppeformanden fra den konkrete aktivitet. 

Hvis de to ikke er enige, inddrages FU, som håndterer sagen derfra. 

 

Hvis en politisk leder/udvalgssekretær ønsker at udelukke en projektleder/gruppeformand fra en 

aktivitet, behandles sagen i samarbejde med lokalforeningsformanden og FU.   

 

Generelt om udelukkelser fra aktiviteter:  

 

Alle parter i en sag om udelukkelse, har altid ret til at fremlægge deres sag for de(n) instans(er), der 

skal træffe beslutning, eventuelt indenfor en af instanserne fastsat tidsfrist.  

 

I særligt grove tilfælde kan en leder udelukke en frivillig med øjeblikkelig virkning, og efterfølgende 

søge godkendelse af udelukkelsen, efter ovenstående procedure.   

 

FU kan udelukke en frivillig på konkret vurdering, f.eks. hvis det vurderes at RBU’s politikker ikke 

overholdes.  

 

Bestyrelsesmedlemmer kan udelukkes af bestyrelsen i henhold til bestyrelsens forretningsorden.  

 

Udelukkelser kan altid ankes til bestyrelsen, der er RBU’s højeste myndighed mellem landsmøder. En 

sag om anke af udelukkelse skal behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde efter, at anken 

er indgivet til FU.  

 

Reglerne for eksklusion af organisationen (udelukkelse som medlem) håndteres i RBU’s vedtægter.  


