Uppförandekod
Uppförandekodens omfattning och tillämpning
Naturskyddsföreningens uppförandekod omfattar dig som representerar Naturskyddsföreningens riksförening professionellt eller ideellt. Din
roll kan till exempel vara förtroendevald, anställd, praktikant eller volontär. Med representation menas allt du gör i din roll för
riksföreningen.

Verka i enlighet med Naturskyddsföreningens ändamål och värderingar


Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Det hindrar inte att du som representerar föreningen
privat kan vara ansluten till en politisk eller religiös organisation. Däremot får du inte vara aktiv i organisationer och sammanhang som
direkt motarbetar Naturskyddsföreningens verksamhet och värderingar, se föreningens stadgar.

Behandla alla med respekt och värdighet




Naturskyddsföreningen accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier. Det innebär att representanter för
Naturskyddsföreningen ska behandla alla människor med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller
grupp på grund av kön, etniskt ursprung eller nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.
Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som till exempel mobbning, psykiskt våld och social utstötning får inte förekomma.

Ta hänsyn till miljön





Som Sveriges största natur- och miljöorganisation ska Naturskyddsföreningen vara ett föredöme för andra arbetsplatser och
organisationer genom vårt sätt att bedriva föreningens verksamhet. När du representerar oss ska du:
o
använda så lite resurser som möjligt
o
använda varor och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt
För anställda, praktikanter och volontärer finns närmare information i rikskansliets miljöpolicy samt i rikskansliets resepolicy.
För förtroendevalda finns närmare information i riksföreningens resepolicy.

Ta aktivt avstånd från sexuellt utnyttjande





Alla former av sexuellt utnyttjande och köp av sexuella tjänster är förbjudna. Med köp avses inte bara kontantköp utan även privat
bistånd i form av betalningar av räkningar, skolavgifter och så vidare i utbyte mot sexuella tjänster.
Om du representerar Naturskyddsföreningen utomlands så ska du agera i enlighet med svensk lagstiftning vad gäller köp av sexuella
tjänster, oavsett om lagarna i det land du vistas i ser annorlunda ut.
Du får inte ha sexuella kontakter med, eller på något annat sätt agera med sexuella avsikter mot, människor som du i din egenskap av
representant för Naturskyddsföreningen ska stödja och som kan anses vara i beroendeställning till dig.
Du får inte söka efter eller sprida pornografiskt material från Naturskyddsföreningens datorer. Det är också förbjudet att sprida
pornografiskt material via någon av Naturskyddsföreningens digitala kanaler eller plattformar.

Använd och förvalta resurserna på ett ansvarsfullt sätt




Naturskyddsföreningens resurser – personella, ekonomiska och materiella – ska användas på ett ansvarsfullt sätt och till de ändamål de
är avsedda för.
Om du är i en position där du kan fatta beslut om verksamheten, ska du alltid bedöma om utgifterna är rimliga och försvarbara
gentemot medlemmar och givare.
All utrustning som tillhandahållits av Naturskyddsföreningen ska användas enligt de riktlinjer som finns och återlämnas efter avslutat
uppdrag.

Motverka alla former av korruption och missbruk av förtroendeställning




Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, sexuella tjänster eller andra förmåner.
Begreppet korruption omfattar även bestickning, favorisering, nepotism, förskingring, utpressning, svindleri, jäv och liknande. Du får
inte heller ge gåvor eller förmåner till enskilda eller grupper i utbyte mot tjänster.
Du får inte på ett otillbörligt sätt utnyttja ditt uppdrag för föreningen för att uppnå personlig vinning, oavsett om det gäller ekonomisk
vinning eller andra fördelar.
Närmare information finns i rikskansliets antikorruptionspolicy.

Var alkohol- och drogfri i arbetet


Grundregeln är att du som representerar Naturskyddsföreningen ideellt eller professionellt ska vara alkohol- och drogfri i arbetet.
Föreningen betalar inte för alkohol eller tobak. Med alkohol menas här drycker som är starkare än lättöl (2,25 %). Undantagen är:
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o



Extern representation. Den som i måttlig omfattning och på egen eller annans bekostnad vill dricka alkohol i samband med
representation, kan göra det. Den man representerar emot ska inte få intrycket att föreningen bekostar alkoholen.
o
Representation med utländska gäster, till exempel samarbetsorganisationer eller andra utländska aktörer.
Naturskyddsföreningen följer Sidas regler: ”För samtlig representation gäller att kostnader för tobak och starksprit inte ersätts,
men att kostnader för vin och öl i rimliga mängder ersätts. När vin eller öl serveras ska alltid alkoholfritt alternativ erbjudas.”
När traditionen i det land vi besöker eller det land varifrån våra gäster kommer är att bjuda på vin/öl till maten, kan föreningen
betala för ett måttfullt alkoholintag (en mellanöl eller ett glas vin, aldrig starksprit) i samband med måltid även för den anställde.
o
Sociala tillställningar i anslutning till arbete och uppdrag. Alkoholkonsumtion vid sociala tillställningar, alltifrån festmiddag på
riksstämma till after work på kontoret, ska vara måttlig och ske på egen bekostnad. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.
All form av hantering eller användande av narkotiska preparat är förbjudet, även när du representerar Naturskyddsföreningen i länder
där reglerna är mer tillåtande än i Sverige.

Hantera information med diskretion och gott omdöme





Du som representerar föreningen kan få tillgång till intern eller känslig information. Du ska inte under arbetet eller efter avslutat
uppdrag sprida sådan information till obehöriga inom eller utanför organisationen.
Om du upptäcker fel, brister eller oegentligheter ska du anmäla det.
För anställda, praktikanter och volontärer finns mer information i vår klagomålspolicy.
För förtroendevalda, se klagomålsinformationen på Naturskyddsföreningens webb.

Kommunicera korrekt




Som privatperson har du rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor, men när du representerar eller kan uppfattas representera
föreningen ska du hålla dig till föreningens ståndpunkter.
Det är viktigt att skilja på dina olika roller och att inte uppträda eller beskriva dig själv så att du uppfattas som representant för
Naturskyddsföreningen när du agerar eller uttalar dig som privatperson.
Riksstyrelsens ordförande och generalsekreteraren är officiella talespersoner för Naturskyddsföreningen på riksnivå och avgör ytterst
vem som ska företräda föreningen i aktuella frågor på nationell och global nivå.

Följ Naturskyddsföreningens övriga policyer och riktlinjer


Alla som representerar Naturskyddsföreningen ska följa de av riksföreningens och/eller rikskansliets policyer och riktlinjer som är
tillämpliga.

Implementering och sanktioner



Riksföreningens ordförande ansvarar för att förtroendevalda på riksnivå får ta del av uppförandekoden samt agerar vid avvikelser mot
uppförandekoden.
HR-chefen ansvarar för att anställda, praktikanter och volontärer tar del av uppförandekoden samt agerar i samråd med personalledande
chef vid avvikelser mot uppförandekoden.

Styrdokument som det här dokumentet relaterar till







FRII:s kvalitetskod
Naturskyddsföreningens stadgar
Naturskyddsföreningens antikorruptionspolicy
Naturskyddsföreningens klagomålspolicy
Naturskyddsföreningens resepolicy (olika versioner för riksföreningen och för rikskansliet)
Naturskyddsföreningens miljöpolicy
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