SVENSKA ZONER - LOKAL GRUPP
---------------BASINFORMATON
Den som är medlem i den här gruppen förväntas känna till och sympatisera med
konceptet svenska zoner.
Idédokument som beskriver konceptet:
http://svenska-zoner.com/dok/SvenskaZoner.pdf
Webbplats med vidare information:
http://svenska-zoner.com
Så här är verksamheten organiserad:
http://svenska-zoner.com/dok/Organisation.pdf
---------------GRUPPEN ÄR SJÄLVSTÄNDIG OCH SJÄLVSTYRANDE
Den tar alltså inte på något sätt order från, eller styrs av, den nationella
ledningsgruppen. Tanken är att varje lokal grupp skall agera självständigt och att den
vet bäst hur den bör agera utifrån de lokala förhållandena.
Så länge som respektive grupp agerar i enlighet med andan i konceptet får den agera
helt självständigt.
Administratörerna förbehåller sig dock rätten att utesluta medlemmar som agerar på
sätt som inte är förenligt med konceptets anda.
---------------GRUPPEN ÄR HEMLIG
Det innebär att endast medlemmar kan se gruppen, vad som skrivs här och vilka som
är medlemmar. Räkna dock aldrig till 100% med att det du skriver här kommer att förbli
hemligt. Så fort en grupp har mer än en (1) medlem finns det alltid risk för läckage.
Därför bör du aldrig skriva något i den här gruppen som du inte kan stå för även
offentligt.
---------------SYFTE
Gruppen skall vara en kommunikationskanal för personer som sympatiserar med
konceptet och som önskar aktivt verka för att det skall förverkligas.
----------------

VILKA KAN BLI MEDLEMMAR?
För att bli medlem krävs att man:
1. Själv ansökt om medlemskap.
2. Blivit godkänd av gruppadministrationen.
3. Fått sin identitet verifierad.
4. Gjort troligt att man är Sverigevän.
5. Gjort troligt att man stöder konceptet Svenska zoner.
Syftet med detta är naturligtvis att i största möjliga mån säkerställa att endast personer
som är seriöst och genuint intresserad av att verka för konceptet tas med som
medlemmar.
---------------SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT BLI MEDLEM
Alla medlemsansökningar skall komma i enlighet med instruktionerna på webbplatsen.
Läs mera:
http://svenska-zoner.com/kommuner/varamed.html
Detta gäller även när en existerande medlem rekommenderar någon. I sådana fall är
det dock bra om den existerande medlemmen skickar ett mail till info@svenskazoner.com och föraviserar den kommande ansökan.
Tanken är att alla nya medlemmar skall gå igenom samma verifieringsprocess.
När du har blivit antagen i gruppen får du gärna göra ett inlägg och presentera dig själv.
---------------INLÄGG & DEBATT
Inlägg bör vara konstruktiva och lösningsorienterade och i linje med konceptets och
gruppens syfte.
Inlägg eller delningar av typen dagens 2a mord eller veckans 10e våldtänkt undanbes.
Det finns andra mera passande forum för sådana.
Varje medlem ansvarar själv till fullo för sina inlägg och kommentarer och förväntas
hålla en korrekt och saklig ton.
Gruppadministrationen förbehåller sig rätten att stryka alla inlägg/kommentarer som ej
följer ovanstående regler och/eller att utesluta medlemmar som ej respekterar reglerna.

