Styrdokument
Uppförandekod i Hjärtebarnsfonden
Följande kod är en självklarhet i Hjärtebarnsfonden.
Du sitter i en styrelse i Hjärtebarnsfonden
Du har ett ansvar i relation till Hjärtebarnsfondens medlemmar. Du har också skyldighet i
relation till dig själv att i tid meddela valberedningen ifall din egen situation blir för pressad.
Det är inte brist på ansvar att känna att man inte i alla lägen orkar ta ansvar för ett uppdrag i
föreningen – men det är en brist på ansvar om du inte meddelar detta till valberedningen.
Företräder alla medlemmar
Det är viktigt att Du företräder alla typer av medlemmar och att ekonomin som finns till buds
används för att stödja alla olika grupper inom föreningen. Detta behöver självklart inte ske
med någon form av exakthet i ekonomiska termer, det är däremot viktigt att det över en längre
tidsperiod finns aktiviteter för alla typer av grupper inom föreningen. Det är också viktigt att
man visar lyhördhet mot de aktiviteter som medlemmarna önskar.
Relationer och jävsituationer
Relationen till nära anhöriga brukar ofta vara ett problem i ideella styrelser och detta måste
också vi se upp med. Jävsituationer är något som man själv måste vara ytterst försiktig med
och det är olämpligt att någon i valberedningen är i relation med någon i styrelsen och det är
synnerligen olämpligt att två styrelserepresentanter kommer från samma familj eller har nära
relation till varandra.
Vid misstanke om potentiell jävsituation ska kontakt med auktoriserad revisor tas, som vidare
hanterar frågan gentemot styrelsen.
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
skall alla tjänster kunna verifieras med kvitton där varan eller tjänsten specificeras. Det får
inte förekomma att i något fall ersätta någon med ”svarta” pengar.
Relationen till alkohol
Se styrdokument Alkohol- och drogpolicy.
Religiöst och politiskt oberoende organisation
Vi är en fri organisation i relation till religiösa och politiska frågor vilket innebär att du
självklart privat får ha vilken religiös och politisk uppfattning du vill, men denna får inte ha
en framträdande roll i relation till fondens medlemmar. Självklart försöker du inte heller
påtvinga någon annan just din religiösa eller politiska uppfattning.
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Relation till sjukvården
Fondens 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 transparant och skall tåla all form av granskning.
Fonden följer FRII:s kvalitetskod där detta regleras.
Känner du dig osäker över ovanstående så vänd dig gärna till Hjärtebarnsfondens ordförande
eller generalsekreterare.
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