Policy för medlemskultur i
Brukshundklubben
INLEDNING
Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben (nedan kallad
Brukshundklubben) eftersträvar en medlemskultur där förtal, förolämpningar eller
mobbning inom Svenska Kennelklubben och Brukshundklubbens verksamheter inte
ska förekomma, se Svenska Kennelklubbens grundregler.
Det åligger varje medlem och förtroendevald att följa de direktiv som finns uppsatta i
”Etisk policy vid prov och tävling” samt ”Policy för hundhållning och vår relation till
hunden vid uppfostran, utbildning och träning”.

SYFTE
Syftet med detta dokument är att Brukshundklubben ska omfattas av en god
medlemskultur. Alla medlemmar ska kunna känna sig trygga och veta vad som gäller.
Dokumenten ska vara tillgängliga så att medlemmar har möjlighet att enkelt ta del av
dem. Det kan betyda att den lokala föreningen, på sin hemsida hänvisar till
förbundets hemsida under ”Styrdokument”.

ANSVAR
Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier ska följa reglerna som
beskrivs i ”Policy för digitala medier”. Inom Brukshundklubben ser vi följande
punkter som viktiga ledstjärnor i den digitala kommunikationen, att:
•

vara öppen och tydlig

•

bidra med kompetens

•

vara ärlig och ansvarstagande

•

vara artig och visa gott omdöme

•

visa respekt för andra och respektera upphovsrätten

•

i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser.
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Svenska Brukshundklubbens medlemmar är organisationens främsta ambassadörer
och de har en central roll vad gäller sprida information och kunskap om
Brukshundklubben. Det finns vissa begränsningar beträffande vilken information
medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter
och liknande.

STYRELSEN OCH FUNKTIONÄRER
Förtroendevalda får inte röja, utnyttja eller förmedla information som vederbörande
har tillgång till på grund av sin ställning. Det kan exempelvis handla om:
•

enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden

•

sekretessbelagda uppgifter

•

Svenska Brukshundklubbens upphovsrättsskyddade material eller annat
skrivet material som är Brukshundklubbens egendom.

Brukshundklubben ställer krav på förtroendevaldas integritet. Du som är
förtroendevald eller på annat sätt representerar Svenska Brukshundklubben, ska
agera utifrån organisationens policys och inte utifrån privata preferenser. Generellt
gäller för ditt uppdrag att agera vägledande och att dela med dig av den kunskap och
information du har fått i din roll som förtroendevald. Det innebär att känsliga
uppgifter som du tagit del av i din tjänst eller genom ditt uppdrag, inte får föras
vidare på ett sätt som kan skada andra medlemmar. Sekretess omfattar även dig som
är revisor, adjungerad till en styrelse, eller som ingår i valberedning. Det gäller även
efter att du lämnat ditt uppdrag. I egenskap av förtroendevald är det av största vikt
att du tagit del av, förstår och följer dessa anvisningar.

Jag har tagit del av innehållet i dokumentet ”Policy för medlemskultur i
Brukshundklubben”.

Namnsignatur:

________________________________________________________________________

Namnförtydligande:

________________________________________________________________________

Medlemsnummer:
________________________________________________________________________

Datum:
________________________________________________________________________

Blanketten riktar sig till valda och auktoriserade funktionärer inom Svenska
Brukshundklubben och förvaras hos respektive styrelse. Notera att detta är hantering
av personuppgift och GDPR ska därmed följas.

