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Värdegrund
Rollspelssällskapets värdegrund har till avsikt att säkerställa
en socialt hållbar och inkluderande miljö där alla medlemmar
känner sig accepterade och välkomna genom att de får
uttrycka sig själva och samspela i en trygg och stöttande
miljö.
Följande punkter förtydligar vilka grundläggande regler som gäller inom
föreningen:
● Alla medlemmar i föreningen är välkomna och ska bemötas lika oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller politisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation samt sexuell läggning. Vid vissa av
föreningens aktiviteter skall en ha fyllt 18 år, vid målsmans medgivelse kan en deltaga
från 15 år.
● Föreningens plattform eller resurser får inte användas för eget, politiskt, ekonomiskt
eller övrigt syfte.
● Alla medlemmar skall respektera varandras åsikter och eftersträva att lösa konflikter
och meningsskiljaktigheter genom dialog mellan parter.
● Föreningen skall verka för ett prestationslöst och stressfritt sammanhang. Medlemmar
skall på ett respektfullt sätt hjälpa varandra i största mån möjligt och ha överseende
med nytillkomna spelare och aspirerande SL.
● Upplevs en SL otillfredställande för dig som spelare, uppmuntras du med stöd från
föreningen, att spelleda själv.
● Medlemmar förväntas komma i tid till föreningens aktiviteter.

Följande punkter förtydligar vilka grundläggande regler som gäller vid
aktiviteter:
● SL får tillföra ytterligare regler förutsatt att dessa inte bryter mot värdegrund och
stadgar.
● Att inkludera sexuella teman som våldtäkt, sexuellt våld, sexuellt maktmissbruk och
övriga negativa sexuella teman skall undvikas och kan leda till uteslutning ur
föreningen. Att porträttera individer utifrån deras sexualitet skall göras med respekt
och värdighet.
● Att inkludera sociala problem som missbruk, fattigdom, våld i nära relationer, med
flera, i spelet bör göras med en medvetenhet och respekt.
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● Mobbning eller trakasserier mellan spelare eller SL tolereras inte. Det gäller även
under rollspelande. Alla har rätt att uttrycka sin karaktär utan att det möts utav hån
eller bli nedtystnad av SL eller övriga spelare.
● SL skall eftersträva att fördela utrymme rättvist för spelare omkring bordet genom att
låta alla spelare komma till tals och vara delaktiga samt att spelare skall förstå att det
är ett begränsat socialt utrymme.
● Vid regeltvister har SL sista ordet och rätt att definiera hur regler skall tolkas, SL bör
vara konsekvent gällande beslut. SL bör respektera bordets samlade vilja och åsikt.
● Att aktivt motarbeta SL kan vara grund för att SL utesluter medlem från fortsatt
rollspel.
● Spelare skall avstå från att försvinna iväg i diskussion gällande icke
kampanjrelaterade ämnen under speltiden.
● Spelare bör sträva efter att lära sig rollspelets grundläggande regler samt spelarens
egna karaktärs egenskaper.

