TESKEDSORDEN
Policy för att motverka oegentligheter
Denna policy är antagen av styrelsen för Stiftelsen Teskedsorden vid styrelsemöte 16/9 - 2014 och gäller
tillsvidare. Det är generalsekreterarens uppgift att se till att policyn föreläggs styrelsen och revideras om så
krävs.

Teskedsorden skall i alla lägen arbeta rutinmässigt för att förhindra och minimera riskerna för
oegentligheter. Skulle misstankar om oegentligheter ändå uppstå skall denna policy användas
som vägledning för vidare hantering. Policyn gäller för anställda, förtroendevalda, volontärer,
praktikanter och andra som i någon form representerar Teskedsorden.

Definition
Oegentlighet: att utnyttja min ställning för att otillbörligen uppnå fördel för min egen eller
annans räkning.
Oegentlighet kan vara av ekonomisk karaktär (ex. mutor, förskingring, bestickning) men kan
också omfatta andra typer av fördelar såsom ökat inflytande, förbättrat rykte, favorisering,
utpressning eller jäv.

Anmälan av oegentligheter
Misstanke om oegentligheter rapporteras till Teskedsordens generalsekreterare. Mottagare av
rapporten skall se till att ärendet snabbt undersöks och kontrolleras. Beroende på ärendets
omfattning kan detta innebära att juridisk sakkunskap skall anlitas eller att ärendet
polisanmäls. Gäller misstankarna generalsekreteraren själv skall rapporten lämnas direkt till
styrelsens ordförande. På begäran skall anmälare och anklagad kunna ta del av ärendets
utveckling.

Repressalier
Den person som i god tro för fram misstankar om oegentligheter, eller stött annan som gjort
detta, skall inte råka ut för någon form av repressalier, d.v.s. inte råka illa ut eller behandlas
annorlunda på något sätt. Om så ändå skulle ske ska detta leda till disciplinära åtgärder. Den
person som tycker sig ha blivit utsatt för repressalier i samband med anmälan om misstanke
om oegentligheter skall anmäla detta till generalsekreteraren (eller till styrelsens ordförande i
det fall repressalierna involverar generalsekreteraren), tillsammans med dokument eller annat
bevis som bestyrker repressalierna, för vidare utredning. För att förhindra möjliga repressalier
skall anmälarens och den anklagades namn så långt det är möjligt hållas konfidentiella.
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Styrelsen skall hållas underrättad om samtliga anmälningar om misstanke om oegentlighet,
eventuella repressalier samt hållas underrättade i ärendets utveckling.
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