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Styrdokument

Uppförandekod i Hjärtebarnsfonden

Värdegrund
Hjärtebarnsfondens värdegrund bottnar i alla människors lika värde.

Ledamot i Hjärtebarnsfondens styrelse
Du har ett ansvar i relation till Hjärtebarnsfondens medlemmar, givare och samarbetspartners.
Du har också skyldighet att meddela valberedningen och ordförande om styrelsearbetet blir
för betungande.

Företräda alla medlemmar
Det är viktigt att företräda alla medlemmar. Det är också viktigt att ledamöter visar lyhördhet
mot de aktiviteter som medlemmarna önskar. De ekonomiska resurserna ska fördelas jämt för
att stödja alla olika grupper inom organisationen.

Relationer, oegentligheter och jäv
Relationen till nära anhöriga kan vara ett problem i ideella styrelser. Som ledamot ska du vara
extra vaksam på potentiella jävsituationer och uppmärksamma och rapportera till styrelsen om
du själv eller någon annan riskerar en jävsituation.

Vid inköp av varor och tjänster så är det av yttersta vikt att inköpet inte har kopplingar till
någon i styrelsen eller att någon med sådan koppling deltagit i beslutet om inköpet. Självklart
ska alla tjänster kunna verifieras med kvitton där varan eller tjänsten specificeras. Det får inte
förekomma att i något fall ersätta någon med ”svarta” pengar.

Det åligger anställda, styrelsemedlemmar och volontärer att då de
representerar Hjärtebarnsfonden att uppträda med gott omdöme och som goda föredömen.

Det innebär bland annat att vi inte accepterar;
● direkta eller indirekta, mutor och andra oegentliga förmåner eller ersättningar;
● diskriminering på grund av etniskt eller nationellt ursprung, kön, religion,

funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet eller politisk åsikt och vid anställning
dessutom ålder,

● mobbning eller trakasserier.

Vid misstanke om oegentligheter eller jävsituation ska kontakt med ledamot i riksstyrelsen
alternativt auktoriserad revisor tas, som vidare hanterar frågan gentemot styrelsen.
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Relationen till alkohol
Se styrdokument Alkohol- och drogpolicy.

Religiöst och politiskt oberoende organisation
Hjärtebarnsfonden är en religiöst och politiskt oberoende organisation vilket innebär att
ledamot privat får ha en religiös och politisk uppfattning, men uppfattningen får inte ha en
framträdande roll i relation till medlemmar.

Relation till sjukvården
Hjärtebarnsfondens relation till sjukvården och sjukvårdens företrädare är viktig. Upplevelsen
av hur man blivit bemött kan vara väldigt olika. Självklart lyssnar du om någon medlem är
missnöjd, men förstärk inte det som medlemmen berättar. Gå heller inte själv i fronten för ett
sådant missnöje gentemot sjukvården. Ta, om du finner det lämpligt, istället upp detta med din
ordförande eller med någon personal i Hjärtebarnsfonden.

Transparens
Vår verksamhet skall vara transparent och skall tåla all form av granskning.
Hjärtebarnsfonden följer Giva Sveriges kvalitetskod där detta regleras samt uppfyller Svensk
Insamlingskontrolls riktlinjer.

Känner du dig osäker över ovanstående så vänd dig gärna till Hjärtebarnsfondens ordförande
eller generalsekreterare.
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