v.1.1
Tillgänglighetspolicy
Sveriges Metallsökarförening strävar efter att göra metallsökarhobbyn och föreningens
aktiviteter mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Vår övertygelse är att personer med olika förutsättningar och bakgrund bland våra medlemmar
berikar och breddar föreningen och dess verksamhet. Detta ger oss möjligheter att nå ut till nya
grupper och bidrar till att hobbyn och föreningen kan fortsätta växa.
Alla ska känna sig välkomna till föreningen. Det är viktigt att höja medvetenheten och
kunskapsnivån om olika funktionsnedsättningar för att kunna motverka fördomar. Vår
målsättning är att i den mån det är möjligt undanröja hinder, för att så många som möjligt ska
kunna ta del av vår verksamhet. Det gäller både våra interna och externa aktiviteter, samt
informationsmaterial och kommunikationskanaler.
Vår strävan är att hålla oss uppdaterade och kunna tillhandahålla information om hjälpmedel
som kan underlätta för personer med funktionsnedsättningar att utöva hobbyn. Det kan handla
om allt från tekniska hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel till ergonomiska
lättvikt•lösningar för personer med begränsad rörlighet.
● Vi vill underlätta för personer med funktionsnedsättning att aktivt utöva hobbyn och delta
i föreningens aktiviteter.
● Vi strävar efter att undanröja hinder och hitta lösningar och hjälpmedel.
● Genom att höja medvetenheten och kunskapsnivån om funktionsnedsättningar kan vi
motverka fördomar.
● Hänsyn skall tas till denna policy vid planering av föreningens aktiviteter.
● Policydokumentet tas upp och revideras i samband med årsmötet.
● På årsmötet finns möjlighet att ta beslut om en handlingsplan med konkreta åtgärder och
målsättningar för följande år.

Mångfald och jämställdhetspolicy
Sveriges Metallsökarförening strävar efter att alla ska känna sig välkomna till föreningen oavsett
ålder, kön, genus, sexuell läggning, etniskt ursprung, funktionsnedsättning eller religion.
Vi är övertygade att mångfald av erfarenheter, åsikter och bakgrund bland våra medlemmar
berikar och breddar föreningen och dess verksamhet. Detta ger oss möjlighet att nå ut till nya
grupper och bidrar till att hobbyn och föreningen kan fortsätta växa.
Vår strävan är att skapa ett inkluderande och öppet klimat i föreningen där alla medlemmars
åsikter värdesätts. Alla medlemmar ska känna att de har möjlighet att bidra till verksamheten.
Genom att föregå med ett gott exempel kan vi bidra till en mer jämställd metallsökarhobby i
Sverige.
● Alla medlemmar har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
● Alla medlemmar bär gemensamt ansvar för att denna policy efterlevs, genom att bidra till
ett positivt och inkluderande klimat i föreningen.
● Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.
● Policydokumentet tas upp och revideras i samband med årsmötet.
På årsmötet finns möjlighet att ta beslut om en handlingsplan med konkreta åtgärder och
målsättningar för följande år.

