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BirdLife Sveriges styrande dokument för att 
motverka oegentligheter 
 
BirdLife Sverige har ett stort ansvar att föreningens arbete organiseras och genomförs enligt våra ändamål. 
Föreningen har nolltolerans mot oegentligheter. Detta ska återspeglas i såväl anställdas som styrelsens 
agerande. Med detta dokument vill BirdLife Sverige öka medvetenhet och möjlighet att förebygga och hantera 
förekomsten av oegentligheter.  

 

Vad menas med oegentligheter?  
Med oegentligheter menas ett agerande som riskerar att skada BirdLife Sveriges verksamhet, 
ekonomi, varumärke, rykte eller föreningens personal/volontärer. I begreppet oegentligheter 
omfattas även handlingar som väsentligen strider mot föreningens styrande dokument.  

 

Kontrollfunktioner 
BirdLife Sverige har ett flertal rutiner för ekonomistyrningen, som t.ex. delegationsordningen, som 
klart beskriver vem i organisationen som har befogenhet att göra inköp, skriva avtal och till vilket 
belopp befogenheten sträcker sig. Det finns strikta rutiner för utbetalningar. Det görs månatliga 
avstämningar, uppföljningar och rapporter till föreningschef, och styrelsen får vid varje 
styrelsemöte en genomgång av föreningschefen och kassören vad gäller det ekonomiska läget 
och andra viktiga händelser. BirdLife Sverige revideras årligen av en auktoriserad revisor. En av 
revisorns uppgifter är att kontrollera att den interna kontrollen är god. 

 

Rutiner kring att förebygga och hantera eventuella oegentligheter  
För att motverka oegentligheter ska föreningen upprätthålla god ekonomistyrning med löpande 
avstämningar och budgetuppföljningar i sin verksamhet. 

Oegentligheter rapporteras konfidentiellt till verksamhetsansvarig. Föreningens 
verksamhetsansvarig ska informera ordförande om alla eventuella oegentligheter eller repressalier. 
Ordförande avgör om det är angeläget att hela styrelsen informeras. Involverar misstankarna 
föreningens verksamhetsansvarig, rapporteras direkt till ordförande.  
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När en anmälan tas emot ansvarar mottagaren för att ta ärendet vidare så att det formellt 
granskas. Beroende på allvaret kan det krävas att föreningen anlitar en juridisk sakkunnig eller att 
ärendet polisanmäls. 

Misstankar kring oegentligheter måste yttras ifrån god tro och utifrån rimliga grunder för den 
anklagelse som görs. Anklagelser som visar sig ha ont uppsåt eller är medvetet felaktiga kan 
resultera till uteslutning från föreningen.  

Identiteten av den som rapporterar oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot ska så 
långt som möjligt hållas konfidentiella. Om utredningen kräver det kan den ena eller bådas 
identiteter dock komma att bli officiella. Skulle detta vara nödvändigt ska personerna informeras. 
Båda parter ska löpande informeras om utvecklingen av undersökningen.  

 

Skydd mot repressalier  
En person som i god tro framför misstankar om oegentligheter ska inte drabbas av repressalier. 
Med repressalier menas att personen behandlas annorlunda eller illa efter att ha framfört 
misstankar om oegentligheter eller stött annan som gjort detta. 

Att vidta repressalier med anledning av en anmälan om oegentligheter, kan leda till disciplinära 
åtgärder. 

Personer som tror att de utsatts för repressalier på grund av att de rapporterat om oegentligheter 
ska vidarebefordra all information och dokumentation för att stödja detta till verksamhetsansvarig 
för utredning.  

 

Rutiner för överklagan 
En person som bedömts ansvarig för oegentligheter eller repressalier och därmed blivit föremål 
för disciplinära åtgärder, kan hänskjuta ärendet till styrelsen. Styrelsens beslut i ärendet är 
slutgiltigt. 
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