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Etiska spelregler för föreningens medlemmar i styrelsen, arbetsgrupper och andra funktionärer 

Föreningens värdegrund bygger på hållbar utveckling, öppenhet, förtroende, rättvisa, jämlikhet, likvärdig 
behandling, ansvarsfullhet och gemenskap.  

För att styrelsen ska vara opartisk, trovärdig och transparent, måste även de medlemmar som valts till olika 
ansvarsuppgifter vara pålitliga och följa etiska principer i sitt arbete för föreningen. Styrelsemedlemmarna, 
medlemmarna i arbetsgrupper och övriga funktionärer förbinder sig att visa gott exempel genom att följa 
stadens och föreningens stadgar, regler och anvinsningar i alla situationer.   

Olika dubbelroller, där det kan ske sammanblandning av de egna, föreningens eller andra medlemmars 
intressen ger upphov till jäv i beslutsfattandet. I sådana fall ska en person som är i beslutande position jäva 
sig själv, men även andra medlemmar i det beslutande organet kan föreslå jäv. En styrelsemedlem, medlem 
I en arbetsgrupp eller i annan ansvarsposition ska inte  eftersträva privilegier, ifall de inte är tillgängliga för 
andra medlemmar enligt samma principer. 

Exempel på situationer där en förtroendevalds personliga intesse kan vara i konflikt med föreningens eller 
en föreningsmedlems intresse är följande: 

• Deltagande i byggnadsgranskning eller lottgranskning, som gäller en sälv, en nära person eller vän 
som kan ge andledning till anmärkningar, varning eller andra sanktioner. Detta gäller även 
situationer då en medlem utan ersättning lovat sköta lotten i fråga. 

• Beslutsfattande om bygglov som gäller olika slag av byggen och konstruktioner på egen eller en 
nära persons lott. 

• Beslutsfattande om bygglov för byggarbeten som man själv deltar i antingen som privaperson eller 
som upphandlingspart. 

• Deltagande i beslutsfattande i egenskap av styrelsemedlem eller medlem i arbetsgrupp då ärendet 
gäller en själv eller en nära person. 

• Försäljning eller assistering vid försäljning eller förmedling av en kolonistuga som tillhör en annan 
medlem. 

Det är tillåtet att delta i beslutsfattande som gäller alla medlemmar, t.ex. medlemsavgifter eller 
ordningsregler. Vilken stugägare som helst kan som privatperson eller företagare mot ersättning eller gratis 
erbjuda sina tjänster för olika projekt som gäller föreningen eller enskilda lotter, men inte delta I 
beslutsfattandet om dessa. 

Föreningen upphandlar alltid sina projekt då deras totala värde överstiger minst 5000 € (utan moms). 
Mindre projekt vars värde understiger 5000 € (utan moms) behöver inte upphandlas, ifall det är  
brådskande eller motiverat av funktionella, utmärkta referenser eller andra orsaker. 

o I  anskaffningar och upphandlingar tillämpar föreningen god bedömning och ett saktligt pris-
/kvalitetsförhållande. Föreningen beaktar också inhemskt och närproducerade tjänster och 
produkter, ekologiska värderingar och hållbarhet. 

o Föreningen strävar att  kontrollera kostnaderna som åsamkas medlemmarna genom att främja 
sortering, återvinning och genom att upprätthålla samt att utnyttja det kunnande och den expertis 
som frivilliga medlemmar har att erbjuda. 

En styrelsemedlem eller medlem i en arbetsgrupp kan exempelvis inte fungera som byggnadsgranskare för 
eget eller en nära persons bygge. Detta gäller både företagare och enskilda personer som gör byggarbeten 
för en annan medlem eller för föreningen. 


