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UPPFÖRANDEKOD 

Vår uppförandekod fungerar som en moralisk kompass i vår verksamhet. Den anger tydligt vilka vi 
är, vad vi förväntar oss av våra förtroendevalda, funktionärer, ideella ledare och medarbetare. 
Koden är riktlinjer för att bedriva vår verksamhet på ett etiskt, moraliskt och hållbart sätt.  
 

Inledning 
Grunden för uppförandekoden är SGDF värdegrund och kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. 
Uppförandekoden hjälper oss fatta de rätta besluten. Beslut som påverkar oss alla och som gör 
golfspelet och vår omvärld lite bättre. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs initiativ 
Global Compact samt SGF:s uppförandekod antagen 2017. 
 
 

Utgångspunkter 

 

Etik & moral 
• Vi följer lagar, förordningar och fuskar inte 
• Vi accepterar inte korruption 
• Vi följer konkurrensrättsliga lagar 
• Vi vill motverka ekonomisk brottslighet 
• Vi respekterar varandra 

 

Intressekonflikt, jäv, konfidentiell information 
I varje given situation som till exempel styrelsebeslut eller rådgivning till klubb och medlem, ska 
SGDF:s och dess medlemmars intressen sättas främst. Ingen ska vare sig gynnas eller missgynnas 
framför någon annan. 
 
Vi identifierar och hanterar intressekonflikter så att personliga eller yrkesmässiga förhållanden inte 
påverkar verksamheten inom SGDF. Det är viktigt att bevara medlemmarnas förtroende och 
organisationens rykte, varför konfidentiell information alltid ska hanteras med stor försiktighet. 
 

Jämställdhet och diskriminering 
Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. 
Som individer tar vi eget ansvar att aktivt ta avstånd från alla former av diskriminering. 
 

Inköp av varor och tjänster 
Inköp av varor och tjänster ska ske utifrån affärsmässiga principer. Valet av leverantör sker efter 
utvärdering och analys av marknadsmässigt pris, hållbarhet och förväntad kvalitet. 
 

Miljö 
Vi värnar om klimat och miljö och vill inspirera för att minska verksamhetens miljöpåverkan. 
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Droger 

Alla ska vara nyktra och drogfria i samband med golfspel och möten. Alkohol kan få förekomma vid 
fester och jubiléer men ska då hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. 
Ingen ska känna sig ifrågasatt om man väljer att avstå från alkohol. Vi accepterar inte användning 
av narkotika eller liknande berusningsmedel. 
 

Verksamhetsrapportering 

SGDF:s medarbetare, förtroendevalda, kommittéledamöter samt funktionärer ska använda 
organisationens tillgångar på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. I syfte att säkerställa att så 
sker, ska styrelsen löpande informeras om hur medel används, vilka resultat som uppnåtts och 
vilken service som levererats.  
 
Bokföring och redovisning ska följa lagar, regler och god sed. Rapportering av tid och resor ska vara 
korrekt. Dokument som stödjer inköp, utlägg, resor och utgifter ska bifogas innan utbetalning sker. 
En attestordning ska finnas på plats för organisationen. 
 

Kommunikation 

För full kraft i SGDF:s kommunikation och för att undvika felaktigheter så att förtroendet för SGDF 
skadas, ska alla företrädare för SGDF följa en allmän policy vad gäller kommunikation. 
 

• Frågor i alla officiella sammanhang  
• I frågor av övergripande art  
• expertkunskap, exempelvis regeltolkning 
• Sociala medier och webbsida 

 

Ansvar 
Vi tar ansvar för vårt personliga agerande. Vi bryr oss om vår påverkan på samhället och strävar 
efter att göra positiv skillnad. 
 
 
 
Antagen av SGDF styrelse 2021-10-14 
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