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Samarbetspolicy för LundaPride 

Föreningen LundaPride strävar efter en hög etisk standard i alla sina samarbeten. 
Samarbeten kan innebära såväl av föreningen mottagna bidrag som sponsorsamarbeten 
och aktivitetspartners, och ska syfta till att möjliggöra kvalitets- och kapacitetsutveckling.  
 
Föreningen LundaPride söker samarbetspartners som på lång sikt stärker arbetet för 
HBTQIA(+)-personers rättigheter i förhållande till samhället. 
 
Föreningen LundaPride är medveten om det starka positiva värde som finns inbäddat i 
priderörelsen och arbetet med mänskliga rättigheter, detta ska tydliggöras för alla tänkbara 
samarbetspartners.  
 
Ett samarbete bedöms utifrån de värden som tillförs respektive rörelse. Samarbetspartners 
bör väljas så att överenskommelsen ömsesidigt stärker bägge parter. Det betyder att det 
måste finnas en koppling mellan samarbetsorganisationen, dess verksamhet och föreningen 
LundaPride verksamhet. 
 
Samarbetsorganisationer vars verksamhet strider mot föreningens värdegrund ska 
LundaPride inte ha samröre med. Skulle ett samarbete ingås och det därefter framkommer 
att partnerorganisationen bryter mot värdegrunden så ska samarbetet avslutas efter 
utredning av styrelsen. Värdegrunden finnes i föreningens stadgar, 1 kap. 7 §.   
 
Föreningen kan inte acceptera bidrag från politiska partier eller från kampanjer med klart 
uttalade partipolitiska syften. Föreningen accepterar inte heller bidrag från partners som 
huvudsakligen arbetar med alkohol, tobak, spel, vadslagning, pornografi, vapen eller vars 
verksamhet orsakar stora negativa effekter för klimatet. Undantag till denna policy gäller 
enligt följande: 

• Vid arrangemang där alkohol är en naturlig del, t.ex. vid klubbverksamhet, kan 
samarbetspartners kopplade till alkohol förekomma.  

• Samarbetspartners kopplade till spel är acceptabelt om de bedriver mildare form av 
spel, såsom lotteriverksamhet. 

• Vid specifika tillfällen, såsom vid prideparaden, är HBTQIA(+)-utskotten hos politiska 
partier välkomna som samarbetspartners.  

Bedömning om en partner är lämplig görs av ansvarig person i det specifika 
arrangemanget utifrån denna policy. Vid större oenighet ska frågan lyftas till styrelsen, som 
då får besluta om samarbetet är förenligt med denna policy eller ej. 


