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Introduktion till Uppförandekoden 

Uppförandekod och kopplingen till andra lagar och regler 
Denna kod beskriver det som förväntas av alla medarbetare på Fullerö GK. 
Koden definierar Fullerö GK:s miniminivå och ska följas, även om annan lokal 
lagstiftning anger en lägre nivå. Fullerö GK följer – och förväntar sig att alla 
medarbetare också följer – alla tillämpliga lagar och regler. 
Koden kan kompletteras efter behov av policyer, instruktioner och riktlinjer som 
innehåller mer detaljerade interna regler. 

Roller och ansvar 
Koden har antagits av styrelsen för Fullerö GK. Klubbchefen har det yttersta ansvaret
för införandet och efterlevnaden av koden Klubbchefen är ansvarig för att säkerställa 
att koden revideras efter behov. 

Klubbstyrelsen och alla chefer skall agera som positiva förebilder. Chefer samt 
kommittéordföranden skall presentera koden för nyanställda/nya 
kommittémedlemmar under introduktionen, och även ha en regelbunden dialog om 
dess relevans i det dagliga arbetet. Efterlevnaden av koden ska tas upp under 
utvecklingssamtalen. 
Det är alla medarbetares ansvar att känna till och följa koden. 
Medarbetarna/Kommittémedlemmar kan alltid ta upp frågor om koden med sin 
närmaste chef/kommittéordförande. Bristande efterlevnad kan leda till 
disciplinåtgärder, till och med uppsägning.

Rapportering av brott mot uppförandekoden samt visselblåsarfunktion 
Medarbetare/Kommittémedlemmar som får kännedom om eller misstänker brott mot 
koden har ansvar för att rapportera detta.
Ju tidigare ett problem upptäcks, desto större möjlighet finns att situationen kan 
avhjälpas. Om så är möjligt bör rapportering ske till närmaste 
chef/kommittéordförande eller alternativt till klubbchef.

Affärsetik 
Fullerö GK har ett åtagande om att upprätthålla högsta etiska standard i alla aspekter
av verksamheten. Våra ägare (medlemmarna) och våra sponsorer kräver att Fullerö 
GK är en förebild för hållbara verksamheter, för vilka stark affärsetik bland 
medarbetarna är grundläggande. 

Bekämpning av korruption 
Fullerö GK har en nolltoleranspolicy när det gäller mutor och andra typer av 
korruption. Fullerö GK accepterar inte något slags försök till otillbörlig påverkan från 
någon nuvarande eller presumtiv affärspartner, kund eller annan intressent. Ingen 
medarbetare/kommittémedlem får acceptera, ta emot löfte om eller begära någon 
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slags fördel som kan uppfattas som korruption. Ingen medarbetare/ kommittémedlem
som representerar Fullerö GK får vara måltavla för otillbörlig påverkan.
Medarbetare/kommittémedlem som representerar Fullerö GK får heller inte agera på 
ett sätt som kan leda till otillbörlig påverkan på andras beslut eller som kan ge intryck
av att göra det. 
En fördel är otillbörlig, eller kan ge intryck av att vara det, om den uppmuntrar 
mottagaren att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är illojalt mot deras 
arbetsgivare. En fördel måste inte ha ett ekonomiskt värde för att vara otillbörlig. Om 
en medarbetare/kommittémedlem är osäker på om en gåva eller annan fördel är 
otillbörlig bör saken alltid diskuteras med närmaste chef/kommittéordförande. I 
tveksamma fall är det mest lämpliga alltid att avstå.

Intressekonflikter 
Affärsbeslut måste alltid baseras på objektiva grunder och får inte påverkas av 
personliga intressen som inte är relevanta för Fullerö GK:s verksamhet. En 
intressekonflikt kan till exempel uppstå på grund av en privat eller familjerelation, 
eller ett ekonomiskt intresse i ett företag som har en företagsrelation med Fullerö GK.
Om en intressekonflikt uppstår måste medarbetaren alltid meddela sin närmaste 
chef/kommittéordförande i förväg så att korrekt åtgärd kan vidtas.

Konfidentiell information
Alla medarbetare/kommittémedlemmar i Fullerö GK med tillgång till konfidentiell 
information måste alltid agera med försiktighet och inte dela konfidentiell eller 
skyddad information med kollegor som inte känner till informationen eller obehöriga 
tredje parter, om personen inte fått mandat att göra det. 

Integritet och dataskydd
Fullerö GK respekterar varje människas individuella grundläggande rätt till skydd av
personuppgifter  och efterlever  dataskyddslagstiftning  såsom GDPR när  det  gäller
insamling, behandling och lagring av personuppgifter.
Medarbetare/kommittémedlem som arbetar med personuppgifter måste alltid hantera
informationen i linje med de instruktioner Fullerö GK ger.
All behandling av personuppgifter måste vara motiverad och användas för specifika
och berättigade syften.
Upptäcka eller  misstänka brott  mot dataskyddet måste omedelbart  rapporteras till
närmaste chef/kommittéordförande.

Politiska bidrag och aktiviteter
Fullerö GK förhåller sig neutralt vad gäller politiska partier och kandidater.
Politisk lobbyverksamhet, som en del av en legitim affärsverksamhet, görs transparent och
i överensstämmelse med internationella fördrag och nationell lag.

Finansiell rapportering
Fullerö GK (AGGS AB) måste följa all relevant lagstiftning som styr redovisning och 
rapportering.
Fullerö GK följer IFRS (International Financial Reporting Standards) i sin 
årsredovisning.
Fullerö GK:s årsredovisning samt dess delårsrapport, utgör grunden för den externa 
kommunikationen av koncernens resultat.
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Medarbetare och arbetsvillkor 
Fullerö GK respekterar och stödjer internationellt erkända mänskliga rättigheter, 
såsom de anges i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO:s 
kärnkonventioner. Fullerö GK kommer alltid att direkt hantera eventuella problem 
som kan uppkomma i samband med brott mot de mänskliga rättigheterna. Fullerö GK
kommer alltid att direkt hantera eventuella problem som kan uppkomma i samband 
med brott mot de mänskliga rättigheterna.

Mångfald och inkludering 
Fullerö GK anser att skillnader bidrar till en mer dynamisk och attraktiv arbetsplats, 
och att alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt. Ingen anställd får 
diskrimineras, mobbas eller trakasseras på något sätt, av något skäl eller under 
några omständigheter. Fullerö GK arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet mellan
könen på alla nivåer i organisationen. 
Chefer/kommittéordföranden ska fungera som förebilder och arbeta aktivt för 
mångfald och jämställdhet mellan könen. Det innefattar att förhindra och avhjälpa 
mobbning, trakasserier och annan olämplig behandling på arbetsplatsen.

Alkohol och narkotika 
Ingen medarbetare eller ideell arbetskraft får utföra sina arbetsuppgifter på Fullerö 
GK om personen är påverkad av alkohol eller narkotika. 
Fullerö GK stöttar medarbetare som har missbruksproblem. Medarbetare med ett 
alkohol- eller narkotikaberoende har ansvar för att själva söka hjälp genom att prata 
med sin närmaste chef. 

Sociala medier 
Det finns särskilda personer som har i uppdrag att sköta sociala medier för Fullerö 
GK:s räkning, och endast Fullerö GK:s officiella kanaler har rätt att använda Fullerö 
GK:s logotyper, bilder och texter. Medarbetare och kommittémedlemmar får inte 
använda sociala medier på ett sådant sätt att det kan skada Fullerö GK:s anseende. 
Om en medarbetare är osäker på sina rättigheter på sociala medier och vad som är 
tillåtet inom ramen för anställningsrelationen bör medarbetaren tala med sin 
närmaste chef.


