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Wish är den enda klubben i sitt slag i Stockholm. Att ha tillgång till säkra sammanhang för 
utövande av BDSM är viktigt för våra medlemmar. Wish strävar efter att vara en trygg och 
inkluderande plats för alla, men med medvetenhet om att 100% säkerhet aldrig kan garanteras. 
”Säkerhetspolicy för trygghet och inkludering i Club Wish Stockholm” (hädanefter ”policyn” eller 
”säkerhetspolicyn”) är avsedd att vara en hjälp för alla medlemmar att skapa vår trygga plats 
tillsammans, men också att vara en guide för styrelsen att hantera svåra situationer i den mån de 
uppkommer. Den ska finnas anslagen på föreningens hemsida och styrelsen ska sprida information 
om den bland medlemmarna. 

Policyn syftar till att säkerställa att den verksamhet som påbjuds i föreningens stadgar genomförs 
på säkra, trygga och inkluderande sätt. Den finns konkret och överskådligt förkortad och 
sammanfattad i form av riktlinjer respektive regler för fest, samt anvisningar för workshop-ledare 
och festarrangörer, som medföljer som bilaga till detta dokument. Men policyn ska ses som ett 
levande dokument som förbättras allteftersom, och Wish’ styrelse tar därmed tacksamt emot 
förslag från medlemmarna på hur den kan bli mer heltäckande och tydlig. Mejla info@clubwish.se 
med dina synpunkter. 
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1.   Definitioner 

1.1 Tryggare plats 

1)   En miljö där alla medlemmar är lika inkluderade och har en lika självklar plats och möjlighet till 
inflytande på klubben oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, kinks, etnicitet, hudfärg, 
funktionssätt, religion, klasstillhörighet, ålder, kroppsstorlek och andra liknande faktorer. 

2)   En miljö där samtycke står i centrum och där gränsöverskridande, trakasserande beteenden 
inte förekommer.  

 

1.2 Inkludering 

Som medlemmar i Wish måste alla respektera varandras identiteter och ta ansvar för sina egna 
privilegier och eventuella kunskapsluckor. Vi strävar efter att Wish ska vara en så trygg plats som 
möjligt där alla deltar på egna villkor och aldrig behöver förklara sig, sina livsval eller livshistoria. Vi 
möter varandra med ett öppet sinne och undviker att göra antaganden om andra utifrån 
exempelvis könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, kinks, etnicitet, hudfärg, funktionssätt, religion, 
klasstillhörighet, ålder, kroppsstorlek och andra liknande faktorer. Rasism, homofobi, transfobi och 
andra diskriminerande åsikter och handlingar är oacceptabla på Wish. 

Inkludering är också en fråga om tillgänglighet. Det innebär att vi… 

●      …strävar efter att boka lokaler som är tillgängliga för medlemmar med olika fysisk 
funktionsförmåga.  

●      …alltid ger information om lokalers tillgänglighet i samband med evenemang (trappor, storlek 
på toaletter m.m.) 

●      …strävar efter att mötesunderlag med mera skickas ut i god tid 

●      … så långt det är möjligt tillhandahåller såväl skriftlig som muntlig information till medlemmar 
på både svenska och engelska. 

 

1.3 Säkerhet 

Med detta ord menar vi säkerhet från fysisk och psykisk skada. Här ingår bland annat 
brandsäkerhet och tillgång till första-hjälpen-utrustning, men även att deltagare själva tar ansvar 
för att de känner till hur de på bästa sätt ska utöva sina BDSM-praktiker/kinks på ett säkert sätt, 
använder stoppord/safewords och så vidare. 

 

1.4 Kommunikation och diskretion 

Alla medlemmar har ansvar för att vara diskreta och respektera andras medlemmars rätt till 
anonymitet. Berätta inte för utomstående vem som är medlem i Wish, om andras kinks eller 
utlevnad. 

Styrelsen och volontärer med uppdrag att hantera medlemsregistret har ett särskilt ansvar för att 
göra detta på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av medlemsregister eller andra 
känsliga uppgifter. Visa till exempel inte gäster medlemsregistret i entrén. 
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Ge och ta emot feedback på ett respektfullt sätt. Vi kommer från olika bakgrunder och har olika 
erfarenheter. Vi kan och förstår olika saker. Ibland leder detta till att vi säger något som sårar 
någon annan. Det händer oss alla ibland. Vi uppmuntrar medlemmar att säga till när detta händer, 
på ett respektfullt sätt så långt det är möjligt. Vi uppmuntrar alla medlemmar att vara öppen för 
den här typen av feedback, att ta ansvar för sina ord och handlingar och att lyssna till andras 
perspektiv.  
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2. Ansvarsfördelning för trygghet och säkerhet 

2.1 Alla medlemmars ansvar 

Alla medlemmar i Wish är alltid ansvariga för att ta reda på andras gränser och respektera dem, 
samt för sin egen trygghet och säkerhet. Alla medlemmar är vidare ansvariga för att tillägna sig 
den kunskap som behövs för att kunna ägna sig åt utlevnad inom BDSM, samt för att agera som 
goda förebilder för varandra. 

Medlemmar som observerar beteende som verkar skapa osäkerhet eller skada för andra i Wish-
sammanhang är ansvariga för att ta upp frågan med personen i fråga och/eller kontakta 
trygghetsvärd (se nedan 2.2) och/eller Wish’ styrelse om det bedöms att finns risk för att 
beteendet fortgår. 

 

2.2 Styrelsens ansvar 

Styrelsen ska verka för att alla som ingår i målgruppen ska kunna känna sig välkomna på klubben 
oavsett medlemmens könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, kinks, etnicitet, hudfärg, 
funktionssätt, religion, klasstillhörighet, ålder, kroppsstorlek och andra liknande faktorer. 

Styrelsen ska också verka för att alla medlemmar känner sig välkomna oavsett vilka personliga 
förhållanden som råder mellan medlem och styrelsemedlem, samt för att den enskilde 
medlemmens säkerhet främjas. Detta ska ske genom att… 

1.… det finns trygghetsvärdar närvarande vid varje evenemang. En trygghetsvärd är en 
styrelsemedlem eller betrodd volontär som har som sitt uppdrag att upprätthålla säkerheten och 
besvara medlemmars frågor samt hantera eventuella otrygga situationer. Trygghetsvärdarna ska 
ha kunskap om var nödutgångar och första hjälpen-kit finns samt känna till denna trygghetspolicy. 
Med armbindlar ska det klart framgå för medlemmarna vilka dessa trygghetsvärdar är, och de ska 
dessutom ge ett bra bemötande så att det blir lätt för medlemmar att kontakta dem om de skulle 
behöva. Trygghetsvärdarna ska vara opåverkade av alkohol, lek och annat som begränsar 
omdömet, och de ska fullgöra den uppgift de har påtagit sig. På fester ska det finnas minst två 
trygghetsvärdar på plats under hela kvällen, och minst en av dessa ska vara styrelseledamot. På 
mindre tillställningar, till exempel sektionskväll, kan det räcka med en trygghetsvärd, en roll som 
vid sådana tillfällen kan delegeras till betrodd volontär. 

2. … budskapet sprids att alla är ytterst ansvariga för att se till att de inte går över andras gränser 
genom att ha tillräckligt med information och genom att använda safe words eller motsvarande 
metoder för kommunikation under lek, samt för att alla är ytterst ansvariga för sig själva och för 
att kommunicera sina gränser. 

3. … utifrån denna policy formulera guidelines och regler för play parties, sommarläger och andra 
evenemang. Reglerna ska finnas tydligt anslagna i föreningens sociala medier samt också på plats i 
entrén till de lokaler där föreningens evenemang genomförs (se 5.1, 5.2 & 5.4).  

4. … säkerställa att ett första-hjälpen-kit alltid finns tillgängligt vid klubbens samtliga evenemang 
samt att de lokaler som används har nödutgångar och brandsläckare som står i proportion till 
eventets storlek. 

5. … säkerhetsaspekter alltid finns med i de workshops och diskussioner som arrangeras av Wish 
(se 5.3). 
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6. … styrelsen kontinuerligt uppdaterar sig om hur andra föreningar och aktörer på BDSM-scenen 
jobbar med säkerhetsrutiner i samband med klubbverksamhet och andra events. För bland annat 
detta syfte ska styrelsemedlemmar och volontärer ges möjlighet att gå på de workshops Wish 
arrangerar. 

7. … i enlighet med de rutiner som anges nedan (3.) hantera ärenden där någon medlem eller 
styrelsemedlem misstänks för att ha brutit mot denna policy och därmed skadat föreningen 
och/eller orsakat andra allvarliga händelser. 

Avslutningsvis bör påpekas att det är omöjligt att förutse alla allvarliga händelser. Riktlinjerna i 
denna policy kan därför inte vara uttömmande för varje situation, men ska tjäna till att göra det 
transparent för medlemmar ungefär hur styrelsen ska agera i olika situationer. Förtroendevalda 
och volontärer har högre krav på sig än medlemmar generellt. Då inte alla situationer kan förutses 
är gott omdöme och erfarenhet av att hantera liknande situationer viktiga då Wish’ 
styrelsemedlemmar utses, samt också i valet av volontärer.  

 

2.3 Föreningsrevisorns roll 

Föreningsrevisorns ansvar är att avgöra om styrelsen kan rekommenderas ansvarsfrihet utifrån 
hur den skött sitt uppdrag under det gångna året. Att se till att denna policy efterföljs ingår i den 
bedömningen. Detta uppdrag kan innebära att… 

●      … ge råd till medlemmar gällande hur policy och därav avledda riktlinjer och regler kan tolkas. 

●      … anvisa styrelsen att utreda medlemsärenden om detta inte görs tillräckligt skyndsamt. 

●      … ge råd till medlemmar om hur de ska gå vill väga för att utreda en styrelsemedlem för 
överträdelse av denna policy (enligt nedan 3.4). 

●      … rådgöra med ordförande om en styrelsemedlem ska utredas för överträdelse av denna 
policy. 

●      … självständigt leda en utredning enligt nedan (3.4) om ordföranden ska utredas för 
överträdelse av denna policy. 

●      … rekommendera styrelsen att hålla extra årsmöte om situationen kräver det. Styrelsen ska 
då hörsamma den rekommendationen. 
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3. Hantering av misstanke om överträdelse av Wish’ säkerhetspolicy 

 

3.1 Generellt angående utredning av medlemsärenden 

Ett medlemsärende är ett ärende då styrelsen behöver hantera att en överträdelse av föreningens 
säkerhetspolicy kan ha begåtts eller att någon blivit medlem på falska premisser. Syftet med 
hantering av medlemsärenden är att säkerställa att föreningen/klubben är så tillgänglig och trygg 
som möjligt för så många som möjligt. Olika förfaranden kan vara lämpliga beroende på vad som 
har skett och i vilket sammanhang det har skett. En policy kan inte vara en exakt manual för hur 
medlemsärenden kan hanteras. Olika exempel kommer istället att ges nedan. 

Här följer generella riktlinjer för utredning av medlemsärenden: 

1. Om händelsen rör en konflikt mellan medlemmar ska dessa i första hand uppmanas att 
lösa den själva. Styrelsen har inget ansvar för konfliktlösning. 

2. Respekt för alla inblandade samt diskretion är viktiga ledord. Om det är möjligt att hantera 
ärendet utan att hela styrelsen får reda på vem/vilka det gäller är det lämpligt att göra så. I 
regel ska inga personer utanför styrelsen få tillgång till uppgifter om vilka personer som är 
inblandade i ett medlemsärende. Insyn kan dock efter övervägande ges av styrelsen till 
enskilda medlemmar som på olika vis kan belysa ärendet och därmed bidra till att det 
löses; till föreningsrevisorn i den utsträckning som inblandade medlemmar själva bett om 
det eller om denne anser sig behöva information för att kunna bedöma styrelsens 
ansvarsfrihet; årsmötet i den utsträckning som inblandade medlemmar/eventuella 
uteslutna före detta medlemmar själva vill lyfta sitt ärende där; sittande valberedning i den 
utsträckning som anonymitet av inblandade medlemmar kan bevaras eller i den 
utsträckning som inblandade medlemmar själv bett om det. 

 

3.2 Om medlem tycks bryta mot Wish’ säkerhetspolicy under pågående event 

Trygghetsvärd eller annan person som styrelsen utsett tar medlemmen åt sidan på ett lugnt och 
diskret sätt och förklarar på vilket sätt medlemmen har uppfattats bryta mot reglerna och tar del 
av medlemmens syn på saken. Om trygghetsvärden har missförstått situationen är en ursäkt på sin 
plats. 

Om samförstånd kan nås mellan trygghetsvärd och medlem kan medlemmen stanna på klubben 
om det bedöms att detta kan ske utan skada för andra medlemmar. En varning kan utfärdas om 
det är lämpligt. Fler än en varning under ett år innebär att styrelsen behöver göra en 
riskbedömning av medlemmen (se nedan 4.1). 

Om samförstånd inte kan uppnås, om medlemmen är berusad eller om hens närvaro kan innebära 
fara för andra medlemmar avvisas medlemmen för resten av eventet. Ett avvisande innebär också 
alltid en varning. Information ska ges om hur medlemmen kan kontakta styrelsen för vidare dialog 
vid ett senare tillfälle, och trygghetsvärden kan med fördel också ta kontaktuppgifter till 
medlemmen för att underlätta för styrelsen att framöver initiera vidare kontakt. Dialogen ska ske 
på ett respektfullt sätt, med såväl den enskilda personens värdighet som alla medlemmars 
trygghet för ögonen. Syftet är att medlemmen ska få förståelse för reglerna och att regelbrott ska 
undvikas i framtiden. 

Styrelsen bör informeras om händelsen på nästkommande styrelsemöte (anonymiserat i den 
utsträckning det är lämpligt). 
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Om samförstånd inte kan uppnås eller om regelbrottet upprepas är det lämpligt att styrelsen gör 
en bedömning av om medlemmen utgör en risk för andra medlemmar och/eller föreningen enligt 
nedan (4.1). 

 

3.3 Om en person inte uppfattas följa medlemskriterierna 

Enligt stadgan är det möjligt att vara medlem i Wish för personer som är kvinnor, 
transpersoner och/eller intersex, som lever med denna identitet i sitt dagliga liv och som är minst 
18 år. Om styrelsen får indikationer på att någon person som inte stämmer in på dessa kriterier 
blivit medlem eller närvarar vid ett evenemang är det lämpligt att följa samma rutin som när 
någon brutit mot andra gemensamma regler, se ovan (3.1 & 3.2). 

 

3.4 Om en förtroendevald eller volontär misstänks för att bryta mot Wish’ säkerhetspolicy 

Att vara förtroendevald eller volontär inom Wish är ett hedersuppdrag, och innebär att axla ett 
särskilt ansvar för att stadgar, regler och trygghets- och inkluderingspolicy efterlevs, och för att alla 
medlemmar känner sig välkomna och trygga. Därför är det motiverat att ha högre krav på en 
volontär eller förtroendevald än på medlemmar i stort. Om en volontär anklagas för att ha brutit 
mot stadgarna, trygghets- och inkluderingspolicyn och/eller mot föreningens regler ska styrelsen 
allvarligt överväga om det är lämpligt att personen fortsatt är volontär för Wish. Detsamma gäller 
om det finns allvarliga anklagelser mot personen som exempelvis gäller sexuella övergrepp eller 
våld i nära relation. När styrelsen överväger att inte låta någon vara volontär ska volontäransvarig 
eller annan person som styrelsen utser ha ett samtal med personen i fråga, för att denna ska få 
framföra sina synpunkter till styrelsen. Om medlemmen så begär ska styrelsen därefter ta upp 
saken till diskussion igen på ett kommande styrelsemöte. Beslutet huruvida någon ska få vara 
volontär eller inte kan dock verkställas omedelbart. 

Om en styrelsemedlem anklagas för att ha brutit mot säkerhetspolicyn ska ordförande tillsätta en 
arbetsgrupp för att utreda händelsen. Under den tid som ärendet utreds kan vid behov medlem 
utan tidigare förtroendeuppdrag adjungeras in i stället för den styrelsemedlem som utreds.   

Om ordförande anklagas för att ha brutit mot säkerhetspolicyn ska styrelsen ålägga 
föreningsrevisorn om att leda en arbetsgrupp för att utreda händelsen enligt ovan (3.1 & 3.2).  

Om styrelsen underlåter att utreda ett medlemsärende kan det leda till att den inte får 
ansvarsfrihet vid nästkommande årsmöte. Såväl föreningsrevisor som enskild medlem kan väcka 
denna fråga. 
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4. Utredning 

Utredningsgruppen ska höra inblandade parter och dokumentera olika perspektiv på ärendet. De 
ska dokumentera sitt arbete samt ge underlag för styrelsens beslut. Utredningsgruppen ska också 
föreslå åtgärd till styrelsen. 

 

4.1 Riskbedömning 

I de fall detta bedöms nödvändigt ska utredningen innefatta en riskbedömning avseende om en 
specifik medlem kan anses utgöra en risk för andra medlemmar och/eller föreningen. Att skapa ett 
tryggare utrymme för utlevnad är ett av Wish främsta mål. Om en medlem kan vara en 
säkerhetsrisk för andra medlemmar kan ett fortsatt medlemskap därigenom indirekt vara till skada 
för föreningens kärnverksamhet. Wish bygger även på volontära krafter. Om en medlem allvarligt 
försvårar för aktiva i föreningen att engagera sig i föreningen utgör även det en skada för 
föreningen. 

Exempel på tillfällen då en medlem kan anses utgöra en risk för andra medlemmar är om denne… 

●      … visat mycket allvarlig brist på omdöme och regelbrott gällande berusning, säker utlevnad, 
samtycke eller respekt för andra vid ett enstaka eller flera tillfällen. 

●      … trakasserar, hotar eller på annat sätt allvarligt försvårar för Wish volontärer och 
förtroendevalda i sina uppdrag. 

●      … uttrycker homofoba, transfoba, rasistiska eller andra förtryckande/förminskande åsikter 
som skapar en otrygghet som kan verka försvårande för andra medlemmar att engagera sig i 
föreningen. 

●       … har ett mönster av att utöva relationsvåld (psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt) och där det 
kan befaras att det finns en betydande risk att personen använder Wish som en plats att träffa nya 
personer som kan bli utsatta i framtiden. 

Om en medlem bedöms utgöra en risk för andra medlemmar och/eller föreningen är det lämpligt 
att inleda ett uteslutningsärende (se nedan 4.2). 

 

4.2 Åtgärder 

Påföljden av att bryta mot Wish’ säkerhetspolicy kan bli varning, avvisning från ett specifikt 
evenemang, avstängning från att verka som volontär och uteslutning ur klubben enligt nedan. 
Åtgärdernas syfte är alltid att upprätthålla tryggheten inom Wish och får aldrig syfta till att straffa 
en enskild person. Såväl enstaka allvarliga händelser som upprepade men mindre allvarliga 
händelser, både i anslutning till Wish’ aktiviteter och utanför, kan ligga till grund för någon av de 
åtgärder som listas här.  

●      Samtal/kommunikation. Om styrelsen är osäker på om en medlem förstått eller avser att 
följa reglerna, eller om styrelsen anser sig nödgad att vidta en åtgärd enligt nedan, ska detta 
generellt sett åtföljas av ett samtal. Medlemmen har rätt att veta vad det är som gör att styrelsen 
är orolig för eller missnöjd med avseende medlemmens beteende. I många fall är det lämpligt att 
ge medlemmen en chans att ändra sitt beteende, och då kan samtalet vara den enda åtgärd som 
behövs.  
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●      Varning. Varning kan utdelas när en medlem brutit mot föreningens säkerhetspolicy, eller 
uppvisat dåligt omdöme som äventyrar andras eller föreningens trygghet. Varning kan utdelas av 
enskild styrelsemedlem. Att en varning utdelas ska kommuniceras på nästkommande 
styrelsemöte, och styrelsen får då se till att rätt personer inom föreningen får information om vem 
som fått varningen.  Fler än en varning under ett år innebär att styrelsen behöver göra en 
riskbedömning av medlemmen enligt ovan (4.1). 

●      Suspendering. Detta är en åtgärd som inte ska användas lättvindigt utan endast om det 
bedöms nödvändigt med hänsyn till tryggheten på klubben. Suspendering innebär att medlemmen 
inte är välkommen på föreningens aktiviteter under den tid som behövs för att styrelsen ska kunna 
utreda ett medlemsärende, ha dialog med medlemmen, och fatta eventuellt beslut om 
uteslutning. 

●      Uteslutning. I stadgarna anges följande angående uteslutning: ”2.5 Styrelsen kan utesluta 
medlem som allvarligt skadat föreningens verksamhet eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut 
fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle 
att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Personen har rätt att genom att 
inlämna en begäran till styrelsen få beslutet omprövat en gång. Om uteslutning då beslutas igen 
har personen rätt att genom att inlämna en begäran till styrelsen få beslutet omprövat vid 
årsmötet.” 

Formuleringen ”skadat föreningens verksamhet” kan förutom brott mot föreningens 
säkerhetspolicy, innefatta exempelvis förtal, förskingring och stöld. Även att ”outa” någon 
offentligt som medlem i föreningen eller som hbtq-person är andra exempel på händelser som kan 
skada föreningen allvarligt, då diskretion är av största vikt i vår förening. 

Formuleringen ”andra allvarliga skäl” kan förutom brott mot föreningens säkerhetspolicy innefatta 
exempelvis att aktivt verka för värderingar som står i strid med Wish’ syfte och att använda illegala 
droger under Wish’ aktiviteter. 

Att skapa ett tryggare utrymme för utlevnad är en av Wish främsta mål. Om en medlem är en 
säkerhetsrisk för andra medlemmar innebär ett fortsatt medlemskap indirekt vara skada för 
föreningens kärnverksamhet. Se ovan angående riskbedömning (4.1). 

 

4.3 Förfarande vid suspendering eller uteslutning 

Medlemmen ska så snart som möjligt få information om suspendering och/eller att styrelsen 
överväger uteslutning. Medlemmen ska ges möjlighet att yttra sig i frågan inför styrelsen. Ett 
yttrande kan vara ett samtal med en eller flera styrelseledamöter som styrelsen utsett, eller i 
skrift. Om yttrandet sker genom samtal är det lämpligt att anteckningar förs som båda parter får 
tillfälle att justera samt att medlemmen ges möjlighet att ta med en person som stöd. En neutral 
part kan det också vara lämpligt att ha med. 

Om medlemmen så begär ska styrelsen därefter ta upp saken till diskussion igen på ett kommande 
styrelsemöte. Beslutet huruvida någon ska få suspenderas eller inte kan verkställas omedelbart 
genom ett beslut av styrelsens presidie, men behöver fastställas på kommande styrelsemöte, 
senast en månad senare. Beslutet om uteslutning kräver utredning, att medlemmen har fått yttra 
sig och styrelsebeslut enligt stadgan. 

Med hänsyn till medlemmens integritet ska så få volontärer som möjligt få information om 
suspendering eller uteslutning av en medlem. I princip ska endast förtroendevalda inom Wish ha 
tillgång till information om vem som är suspenderad. Vad gäller skäl för suspendering ska 
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informationen i princip begränsas till styrelsen, och övriga förtroendevalda i den mån de behöver 
informationen för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 

4.4 Överklagan på nästkommande årsmöte 

En person som uteslutits har möjlighet att överklaga styrelsens beslut på nästkommande årsmöte. 
Om detta sker upphävs styrelsens diskretionsplikt vad gäller den/de klagande medlemmarna, men 
däremot inte eventuella andra medlemmar. 
 
Om en medlem avser att överklaga på årsmöte ska styrelsen ha fått kännedom om detta senast 
fyra veckor innan årsmötet (samtidigt som motionsstoppet). Av detta följer att ett styrelsebeslut 
om uteslutning bör fattas med god marginal till årsmötet, senast två månader i förväg om så är 
möjligt. 

 

4.5 Möjlighet att åter ansöka om att bli medlem  

En uteslutning ska inte göras lättvindigt, och ska i princip inte göras om läget är sådant att det kan 
vara lämpligt för personen att bli medlem i framtiden. Dock kan det finnas särskilda skäl att göra 
avsteg från denna princip. Om beslutande anser det lämpligt kan den meddela personen som blivit 
utesluten att denne kan ansöka om medlemskap igen i framtiden. 
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5. Bilagor 
 

5.1 Riktlinjer för fest till hemsida och entré m m 

De allra flesta Wish-evenemang är endast till för medlemmar. För att vara medlem behöver man 
tillhöra Wish’ målgrupp, ”kvinnor, transpersoner och/eller intersex och lever med sin identitet i sin 
vardag, och som har ett intresse för BDSM och fetischism.” Dessa är föreningens riktlinjer för 
Wish-event.  

 

Diskretion 

Det är förbjudet att fotografera och spela in film eller ljud under Wish-evenemang. Telefoner ska 
vara inhängda i garderoben och får användas utanför entrén. Wish’ volontärer kan i speciella fall 
dokumentera, om de medverkande lämnat sitt tillstånd. Nämn inte namn på personer som besökt 
klubben för utomstående om du inte fått tillstånd först. Berätta inte om sådant du har sett, men 
inte själv deltagit i. Om någon använder ett scen-namn, avslöja inte personens juridiska namn för 
andra. 

 

Aktivt samtycke 

Säkerhet och samtycke är ledord inom BDSM. ALL lek bygger ALLTID på frivilligt deltagande från 
ALLA parter. Rör inte vid andra personer eller deras tillhörigheter utan deras medgivande. Tjata 
eller övertala ALDRIG någon till att delta i aktiviteter som rör BDSM. 

Föreslå de aktiviteter du är intresserad av, och respektera svaret. Säkerställ att du har fått 
samtycke och att den du leker med vet vad du har samtyckt till. Ett bra sätt att försäkra dig om 
detta är att förhandla scenen i förväg. En förhandling kan innebära att ni som ska leka definierar 
vad ni vill vara med om och vad ni inte vill vara med om samt hur ni kan kommunicera och 
säkerställa att samtycket fortfarande gäller under pågående lek. Om du känner dig osäker på ditt 
eget eller någon annans samtycke: vänta, fortsätt förhandla, eller tillse på annat sätt att samtycket 
är tydligt. Tänk också på att samtycke är specifikt för varje situation. ”Ja” till en viss typ av lek 
gäller bara där och då, och det går inte att utgå ifrån att samma sak gäller nästa gång eller på en 
annan plats. Betänk även att avsaknad av ett “nej” inte betyder “ja”.  
 
Om någon tackar nej “just denna gång” är det lämpligt att låta denna person fråga dig om lek 
nästa gång. Om någon inte tar ditt nej på allvar eller får dig att känna att du “måste” vara med på 
något, var medveten om att den personen gör fel och vänd dig gärna till någon av Wish’ 
trygghetsvärdar för stöd. Dessa har rätt att bryta in i pågående lek om de känner sig osäkra på att 
alla deltagare har samtyckt till det som sker. 
 

Safewords/stoppord 

På Wish används säkerhetsordet RÖTT för “avbryt lek”, GULT för ”pausa och stäm av” och GRÖNT 
för ”det är lugnt, fortsätt”. Icke-verbalt safe word som kan användas är en så kallad tap-out (att 
knacka eller slå mot en kropp eller yta), vilket betyder stopp. Safe words ska alltid respekteras. Om 
röd eller gul uttalas eller signaleras via tap-out ska lek avbrytas omedelbart. Andra medlemmar 
uppmuntras att bryta in eller kontakta Wish’ trygghetsvärdar omedelbart om de uppfattar att lek 
inte avbryts efter ett safeword. Självklart är det också möjligt att använda egna safewords, men 
tillse då att alla berörda är medvetna om vilka de är och vad de betyder. 
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Alkohol och berusning 

På Wish uppmuntras nykterhet vid lek. Om du ska leka och är påverkad av alkohol eller något 
annat, informera din lekkamrat i förväg så hen kan ta ett informerat beslut om att ändå leka med 
dig denna kväll. Lek inte med någon som är så berusad att omdömet kan antas vara påverkat. 

Alla medlemmar som besöker Wish har ett ansvar att vara måttlig med alkoholen både innan och 
under vistelsen på klubben. Detta beror på att vi strävar efter att skapa en atmosfär där människor 
kan känna sig tryggare och säkrare i sin utlevnad. Även om du inte själv tänkt leka, så är det viktigt 
att vara medveten om att berusade personer kan ha en negativ inverkan på andra personers 
säkerhet. 

Det är strikt förbjudet för medlemmar att sälja alkohol i lokalen. Det är också förbjudet för alla att 
sälja, bruka eller köpa illegala droger. Den person som gör detta kommer att bli ombedd att 
omedelbart lämna lokalen samt kan bli föremål för en utredning som kan resultera i att 
medlemskapet dras in. 

  

Dresscode 

Wish play partys har dresscode fetish och/eller inspirerat av aktuellt festtema. Ett minimumkrav är 
basic black (svarta kläder med minimalt tryck). Vi uppmuntrar dig att ha på dig det som du känner 
dig bekväm eller het i, och gärna att detta är tillräckligt ovanligt för att du inte skulle gå obemärkt 
nedför gatan i din outfit.  Syftet med dresscoden är inte att stänga ute någon, utan att de som 
väljer att komma klädd enligt sin fetish inte ska känna sig udda på klubben.  

Andra event, såsom sektionskvällar, Wish sommarläger etc kan ha en annan dresscode, eller ingen 
dresscode alls. 

  

Respekt 

Respekt mellan medlemmar oavsett kink, identitet och bakgrund är viktigt på Wish. Är du inte 
säker på vilken som är den mest respektfulla benämningen på någons kink, könsidentitet, 
pronomen eller sexuella praktik – fråga gärna personen i fråga eller konsultera en volontär eller 
styrelsemedlem. 

Stör inte i lek/utlevnad eller under after care. Håll sociala samtal på behörigt avstånd från lekande. 
Rör inte leksaker som tillhör andra utan att fråga om lov först. Städa och vid behov desinficera 
efter din lek. Respektera andras kinks, identiteter, erfarenheter och rätt att vara sig själva på 
klubben.  

Det går generellt sett bra att titta på andras scener om de inte uppenbart sökt upp ett avskärmat 
område. Var ändå uppmärksam på om du står för nära, och undvik att kommentera det som 
pågår. Undvik högljudda samtal, förhandling, samtal och diskussioner i närhet av pågående lek. Ta 
sådant i de delar av lokalen som är avsedda för socialt umgänge. 

Stör inte under eller omedelbart efter lek utom i nödfall. Om du verkligen behöver fråga en 
praktisk fråga (t ex om det är ok att dela lekutrymme), vänta till rätt ögonblick och håll 
kommunikationen kort och taktfull. Var medveten om att andra deltagare ibland leker även om 
det inte syns. Om du känner dig osäker - fråga dem om det är ok att prata med dem.  
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Inkludering 

Som medlemmar i Wish behöver alla respektera varandras identiteter och var och en behöver ta 
ansvar för sina egna privilegier och eventuella kunskapsluckor. Vi strävar efter att Wish ska vara en 
så trygg plats som möjligt där alla får delta på egna villkor och aldrig behöva förklara sig, sina 
livsval eller livshistoria. Vi möter varandra med ett öppet sinne och undviker att göra antaganden 
om andra utifrån exempelvis könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, kinks, etnicitet, hudfärg, 
funktionssätt, religion, klasstillhörighet, ålder, kroppsstorlek och andra liknande faktorer. Sexism, 
rasism, homofobi och transfobi och andra diskriminerande åsikter och handlingar är oacceptabla 
på Wish. Det är inte tillåtet att bära politiska symboler som kan anses vara stötande eller 
triggande. 

Ge och ta emot feedback på ett respektfullt sätt. Alla människor kommer från olika bakgrunder 
och har olika erfarenheter. Alla kan och förstår olika saker. Ibland leder detta till att vi säger något 
som sårar någon annan. Det händer alla ibland. Det är bra att säga till när detta händer, på ett 
respektfullt sätt så långt det är möjligt. Alla tjänar på att vara öppna för den här typen av 
feedback, att ta ansvar för sina ord och handlingar och att lyssna till olika perspektiv.  

 

Säkrare lek 

Du är själv ansvarig för att du har kunskap om de aktiviteter inom BDSM du vill ägna dig åt. Om du 
inte har tillräcklig kunskap, kontakta gärna någon ur styrelsen, vi kanske tipsa om en kunnig person 
på plats och/eller ordna en workshop på temat längre fram. 

Wish välkomnar all sorts samtyckt lek, men ibland krävs det lite förberedelser för att genomföra 
vissa lekar på säkra sätt. Eldlekar är varmt välkomna på Wish, men hör efter med 
trygghetsvärdarna var i lokalen det är lämpligt att du håller till – detta eftersom vi ambulerar 
mellan olika lokaler, och eldlekar kräver ett visst utrymme. Likaså välkomnas lek med blod, nålar, 
knivar och realistiska vapen, men också i dessa fall bör trygghetsvärd konsulteras om var i lokalen 
det är lämpligt att detta genomförs – eftersom penetrering av hud, vassa föremål och vissa vapen 
kan framkalla fobiska reaktioner. Och, vill du vara säker på att få genomföra ditt kidnappnings- 
våldtäkts- eller liknande scenario ifred för oroliga besökare så kan det också vara värt att 
informera en trygghetsvärd så att hen vet vad som pågår och inte behöver avbryta. Tillsammans 
hjälps vi åt att göra Wish till ett tryggt och hett rum för all lek och alla besökare. 

Om du leker med nålar eller skalpeller ska dessa alltid läggas i en stickburk (”sharps bin”).   

Tänk på din play partners behov av aftercare, och förhandla gärna detta i förväg.  

 

Säkrare sex 

Kom alltid överens med den/de du ska ha sex med vilka säkrare sexpraktiker som gäller för er. Vi 
rekommenderar starkt att ni använder kondomer på sexleksaker och handskar på händer, särskilt 
om leksakerna eller händerna ska användas på fler än en person i en scen. Att använda handskar 
är schysst mot andra gäster av hygieniska skäl. Handskar, kondomer och glidmedel finns i lokalen. 
Håll kroppsvätskor inom ert lekområde. Torka upp och desinficera lekområdet efter lek. 
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Om någon beter sig olämpligt  

Wish tar regelbrott, överträdelser och övergrepp på stort allvar och hanterar dem i enlighet med 
gällande trygghets- och inkluderingspolicy. Detta gäller oavsett om överträdelserna begås av en 
medlem, volontär eller förtroendevald.  

Om du behöver hjälp med något, om du upplever att någon medlem bryter mot reglerna, eller 
beter sig olämpligt på något annat sätt, kontakta trygghetsvärd för klubbkvällen. De känns igen på 
att de bär armbindlar. Du kan fråga i baren eller dörren om du är osäker på vem du ska vända dig 
till. 

 

Tyck till 

Club Wish skapas av och tillsammans med våra medlemmar. Medlemmar är alltid välkomna att 
framföra både positiva och negativa synpunkter till volontärer/festansvariga/trygghetsansvariga 
under kvällen och till styrelsemedlemmar mellan festerna.  

Om du inte vill framföra dina åsikter på plats så kan du alltid mejla till info@clubwish.se Om du 
istället väljer att berätta dem för en styrelsemedlem och ber denna ta dem med sig till nästa 
styrelsemöte utan att avslöja vem som har framfört dem så är denne skyldig att göra så och du kan 
därmed framföra vad du tycker anonymt. 

 

   

  

mailto:info@clubwish.se


16 
 

5.2 Regler för fest till hemsida och entré m m 

Club Wish drivs av en separatistisk förening för personer som identifierar sig som kvinnor, 
transpersoner och/eller intersex och lever med sin identitet i sin vardag, och som har ett intresse 
för BDSM och fetischism. Dessa är föreningens regler för Wish-event som du förbinder dig att följa 
när du blir medlem.  

 

• All fotografering är förbjuden, och det som händer på klubben stannar på klubben. 

• All aktivitet bygger på frivilligt deltagande. 

• Säkerhetsordet Rött respekteras alltid. 

• Var måttlig med alkohol. 

• Följ dress code. 

• Besökare visar ömsesidig respekt och avstår från att kommentera eller störa andras 
aktiviteter, låna andras leksaker utan lov, etc. 

• Besökare är själva ansvariga för att de har den kunskap som krävs för att kunna leka på 
säkra sätt, samt för att städa upp efter sig.  

• Det är inte tillåtet att uttrycka sexistiska, rasistiska, homofoba och/eller transfoba åsikter 
eller att bära politiska symboler som kan anses vara stötande eller triggande. 

• Ansvariga har rätt att avbryta lek som kan anses vara oansvarig, farlig, eller ske utan 
samtycke. 

• Ansvariga har rätt att förvisa lek som kan anses vara farlig eller triggande för åskådare till 
en särskild del av lokalen. 

• Ansvariga har rätt att avvisa personer som är överförfriskade och/eller störande samt de 
som inte följer klubbens regler. I varje sådant enskilt fall kan personens medlemskap 
komma att dras in. 

 

Wish tar regelbrott, överträdelser och övergrepp på stort allvar och hanterar dem i enlighet med 
gällande säkerhetspolicy. Detta gäller oavsett om överträdelserna begås av en medlem, volontär 
eller förtroendevald.  

Om du behöver hjälp med något, eller om du upplever att någon bryter mot reglerna eller beter 
sig olämpligt på något annat sätt, kontakta någon av eventets trygghetsvärdar. De känns igen på 
att de bär armbindlar. Du kan fråga i baren eller dörren om du är osäker på vem du ska vända dig 
till. 

Det är alla medlemmars ansvar att säga ifrån om någonting inte ser ut att gå rätt till! 
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5.3 Checklista för arrangörer av workshops 

Denna checklista är avsedd som hjälp för dig som ska hålla en workshop om BDSM hos Wish. Alla 
dessa aspekter är inte aktuella i alla workshops, beroende på ämne, syfte och tidsramar. Det är 
ändå bra att reflektera över varför en väljer bort vissa aspekter, samt vilka andra kunskapskällor en 
kan hänvisa till för att täcka in sådant en inte har möjlighet att ta upp i workshopen.  

 

Att tänka igenom 

1. Kommer aspekter av fysisk säkerhet tas upp? För både top/ar och bottom/s? 

-       Om inte: är det befogat att hoppa över det denna gång? Kan vi tipsa om hur/var en kan lära 
sig mer på egen hand om detta? 

 

2. Kommer aspekter av känslomässig/psykisk trygghet tas upp? För både top/ar och bottom/s? 

-       Om inte: är det befogat att hoppa över det denna gång? Kan vi tipsa om hur/var en kan lära 
sig mer på egen hand om detta? 

 

3. Kommer workshopen lyfta fram vad som kan vara särskilt viktigt att ta upp vid förhandling i 
relation till workshopens ämne? 

-       Om inte: är det befogat att hoppa över det denna gång? Kan vi tipsa om hur/var en kan lära 
sig mer på egen hand om detta? 

 

4. Vilka tips kan ges den som vill lära sig mer på egen hand? (T ex böcker, bloggar, youtubeklipp, 
internetgrupper…) 

 

5. Behöver deltagarna ta med sig något? 

Det kan vara… 

●      … utrustning/verktyg som har med själva praktiken att göra 

●      … godis/sötsaker som får upp blodsocker snabbt (särskilt vid S/M eller exempelvis blodlekar) 

 

Vid prova-på-aktiviteter 

Landning/after care 

After care/landning kan behövas även efter ett kortare prova-på-moment. Uppmana gärna 
deltagare som testar aktivitet att finnas där för varandra efteråt om det skulle behövas, eller att se 
till att ha en kompis som kan hjälpa en landa efteråt. 
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Första hjälpen 

Vid S/m aktiviteter ber vi att workshop-hållare funderar igenom vilken typ av första hjälpen- 
utrustning som kan bli aktuell att använda, och meddelar sin kontaktperson detta i god tid innan 
(detta kan inkludera alltifrån plåster till kylbalsam). 

 

Säkerhet 

Om workshopen innefattar exempelvis eldlekar, som ju kräver ett visst utrymme, eller lekar med 
blod, nålar, knivar och realistiska vapen, som kan framkalla fobiska reaktioner, bör ansvarig tipsa 
om hur dessa lekar kan utövas på säkra sätt i praktiken, exempelvis på klubb.  
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5.4 Checklista för festarrangörer 

Denna checklista är till för dig som är ansvarig för att arrangera en fest (play party) för Wish. 
Vanligtvis arrangeras festerna av styrelsemedlemmar men det händer att andra medlemmar åtar 
sig detta uppdrag. Eftersom en god del av förberedelserna för våra fester har med säkerhet, 
tillgänglighet, trygghet och inkludering att göra så medföljer denna checklista som bilaga till 
föreningens säkerhetspolicy. 

 

Lokalen 

Wish är en ambulerande klubb som nyttjar olika lokaler för sina fester. För att få veta vilken lokal 
som är bokad för just den fest du ska arrangera, fråga styrelsens ordförande som du kommer i 
kontakt med på e-mailadressen info@clubwish.se  Frågor att ställa är exempelvis: 

Var hämtas och lämnas nycklarna?  

Vilka tider har vi tillgång till lokalen? 

Hur iordningställer vi lokalen efter festen? 

Vilken utrustning finns i lokalen? Exempelvis glas, stolar, bord, bardisk, rinnande vatten, 
tillbringare, skålar för exempelvis snacks, toalettpapper, handtvål, handdesinfektion, 
hushållspapper, städutrustning, ljusstakar, ljus, tändstickor, dukar, ljudanläggning, 
omklädningsrum. 

Hur tillgänglig är lokalen? Finns där trappor eller andra nivåskillnader? Hur rymlig är lokalen, går 
det att framföra exempelvis rullstol? Hur tillgänglig är toaletten? 

Hur säker är lokalen? Finns där brandvarnare och första hjälpen-kit? Är vägen dit upplyst och 
lättframkomlig? Går det att köra hela vägen fram till ingången med bil? Finns där ordentlig 
täckning för mobilnät? 

 

Arrangemanget 

Ska festen inledas med en workshop, diskussion eller prova på-tillfälle? Har ni själva något i åtanke, 
eller vill veta vem i styrelsen som är workshop-ansvarig, kontakta ordföranden. 

Behöver du hjälp av volontärer? Det gör du antagligen. Kontakta ordföranden för att få reda vem i 
styrelsen som är volontär-ansvarig. 

Vem ska ansvara för säkerheten? På alla Wish’ play parties finns det minst två personer ur 
styrelsen samt eventuellt extra volontärer som agerar trygghetsvärdar, och som igenkänns på att 
de är iförda armbindlar. Kontakta ordföranden för att få reda vilka som ska vara trygghetsvärdar 
på just din fest! 

Vad ska finnas i lokalen? Wish har ett förråd i Stockholm med diverse möbler och annat som är bra 
att ha vid fest. Som arrangör är det ditt ansvar att hämta det du behöver i detta förråd (hör med 
ordföranden om adress och tillgång). Använd gärna denna checklista: kondomer, latexhandskar (s, 
m, l), glidmedel, desinfektionsmedel, slicklappar, hushållspapper, glas/muggar, toalettpapper, 
handtvål, handdesinfektion, städutrustning, ljusstakar, ljus, tändstickor, tyger och flaggor till bord 
och väggar (för avskärmning etc), medlemsregister (handhas av styrelsemedlem), utskrivna Wish-
regler, tejp, sax, buntband, snacks, alkoholfri dryck, kors, repmattor, rep, repkniv, skärmar, 

mailto:info@clubwish.se
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marschaller, högtalare, musik (exempelvis telefon med uppkoppling till Spotify), armbindlar, svart 
märkpenna, tomma pappersark, första hjälpen-kit, ev. filt+kudde 

 

Annonsering 

När du annonserar festen till Wish’ medlemmar, håll ett varmt och inbjudande tonläge och glöm 
inte att ange: 

Tid (vanligtvis workshop 17-19, insläpp 19-20, 20-01 lek, dans, mingel i slutet sällskap)  

Plats (inklusive anvisningar om hur du kommer dit och hem) 

Tillgänglighet 

Eventuell DJ, levande musik eller andra uppträdanden 

Entrékostnad och hur denna betalas (vanligtvis via swish) 

Ev anmälan (om lokalen är liten kan detta behövas) 

Info om eventuell workshop eller diskussion i samband med festen, samt eventuell anmälan eller 
kostnad i samband med sådan aktivitet  

Eventuellt tema 

Dress code 

 

Det tar tid att arrangera en bra fest!! Börja i tid så slipper du stressa och festen blir säkrare och 

roligare för alla       


