
 POLICY OCH RIKTLINJER UNGVUXEN 

 Inom riksorganisationen har frågan om 25-årsgräns för att Nattvandra lyfts flertalet gånger, 
 beslutet har alltid blivit att åldersgränsen skall stå kvar. Flertalet grupper och föreningar har 
 trots detta valt att använda sig av ungdoms vandrare, de använder egna västar eller så ses 
 det mellan fingrarna och de tillåts ha ordinarie jacka/väst på sig. Styrelsen har på årsmöte 
 fått i uppdrag att framkomma med alternativ till detta. 

 Vi i Nattvandrarna Sverige arbetar förebyggande och är aktiva socialt genom att skapa 
 relation, hjälpa, positivt uppmuntra och vara goda förebilder. Frågan är om det är rätt att 
 förmedla att du efter 18-års ålder har rösträtt, kan köpa alkohol och tobak samt gå in på 
 nattklubbar etc. MEN du får inte nattvandra? En 18-åring kan i många fall vara mer mogen 
 än de som är över 25, samt att en lägre ålder kan skapa ett närmare band till ungdomarna 
 på stan. 

 I ett steg att förändra ovan har organisationen tagit fram konceptet Ungvuxen. Ett koncept 
 som skall användas om individer under 25-år ska delta vid vandring enligt nedanstående 
 riktlinjer. 

 ●  Det är valfritt för föreningen/gruppen att använda sig av konceptet Ungvuxen. 

 ●  Det är upp till föreningen/gruppen att besluta om individen har tillräcklig mognad. Det 

 är även föreningen/gruppens ansvar att riktlinjerna följs. 

 ●  Ordinarie vandrare skall vara mentorer till de som ännu inte fyllt 25 år. 

 ●  Vid vandring krävs 2 mentorer per Ungvuxen. 

 ●  Det får aldrig vara fler Ungavuxna än ordinarie vandrare. 

 ●  En Ungvuxen vandrare skall vara 18-24 år. 

 ●  En Ungvuxen skall bära en blå varselväst med vår logga samt namnet Ung vuxen 

 tryckt i gul text. 

 ●  Om ovanstående uppfylls och individen har svenskt personnummer gäller 

 organisationens försäkring. 

 ●  En Ungvuxen har rätt att delta i ordinarie utbildning, dock inte bära ordinarie NV id. 

 ●  En Ungvuxen går under samma regelverk, rutiner och policys som ordinarie 

 vandrare. 

 Västar beställs genom regionsansvarig. 
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