Uppförandekod för styrelse, anställda och volontärer inom Föreningen
Medveten Konsumtion Sverige
Version: 1
Antaget på styrelsemöte: 2021-02-17
Uppförandekoden gäller för föreningens styrelse, anställda och volontärer då de
representerar föreningen. Föreningens stadgar gäller före dessa riktlinjer. Detta dokument
och varje ny version ska antas på ett styrelsemöte och då uppdateras version och datum.

Grundprinciper
Medveten Konsumtion strävar mot en cirkulär planet. Det vill säga en värld som bygger på
cirkulär ekonomi och där konsumenter är cirkulenter. Där cirkulenters efterfrågan styr
utbudet. Där det är ett självklart val och en självklar livsstil att vara cirkulent.
Som representant för Medveten Konsumtion ska du sätta föreningens mål och bästa framför
den egna agendan. Det är din skyldighet att känna till och följa Medveten Konsumtions
grundprinciper och stadgar. I din roll som företrädare för Medveten Konsumtion förväntas du
kommunicera de värderingar och ståndpunkter som vi arbetar efter. Genom att alltid
uppträda korrekt mot de människor du möter bidrar du till att skapa tillit, förtroende och
respekt för vår förening.

Uppförandekodens punkter
1. Under din tid som anställd eller engagerad i föreningen, men även efter avslutad
anställning eller uppdrag, ska du inte sprida konfidentiell information om föreningen
eller om enskilda volontärer/anställda.
2. Förhållandet och samarbetet mellan alla engagerade och/eller anställda präglas av
ömsesidig respekt och förståelse för att vi har olika uppdrag, förutsättningar och
roller.
3. Du förväntas ta ansvar för dina uppgifter och att du genomför dem eller omedelbart
meddelar om du inte kan slutföra ditt uppdrag.
4. Medveten Konsumtion strävar förstås efter att vara en hållbar organisation. Resor
sker med det färdsätt som har minst påverkan på klimatet. Videomöten
rekommenderas för att undvika onödigt resande.
5. Du ska förvalta Medveten Konsumtions resurser - personella, ekonomiska och
materiella - på ett ansvarsfullt sätt.

6. Alla former av sexuellt övergrepp och köp av sexuella tjänster är förbjudna. Det är
inte tillåtet att titta på pornografiskt material på Medveten Konsumtions datorer eller
mobiltelefoner.
7. Grundregeln är att du ska vara alkohol- och drogfri när du representerar Medveten
Konsumtion. För alkohol kan undantag göras då alkohol serveras på sociala aktiviteter,
exempelvis middagar eller konferenser. I sådana fall kan du alltid välja att tacka nej till
alkohol. Om du väljer att tacka ja förväntas du vara måttfull i ditt alkoholintag.
8. Medveten Konsumtion accepterar förstås inte några former av diskriminering,
trakasserier eller kränkande särbehandling. Som representant för Medveten
Konsumtion ska du behandla alla människor med respekt.
9. Du ska aldrig erbjuda, betala, kräva eller ta emot mutor eller otillåtna provisioner,
även om den anställde eller en volontär blivit ombedd att göra detta av en chef eller
någon annan. Du ska aldrig låta dig involveras i handlingar som skulle kunna
underlätta korruption, inklusive författande av illegala överenskommelser, bedrägliga
anspråk, förfalska bevis och ge falskt vittnesmål inför domstol. Du ska aldrig dölja
korrupt eller potentiellt korrupt aktivitet.
10. Generalsekreterare är officiell talesperson för Medveten Konsumtion och avgör vem
som ska framträda i aktuella frågor.

