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Formål:
SIKO vil med disse etiske retningslinjer beskrive, hvad der skal efterleves, når man er
samarbejdspartner med SIKO. Samarbejdet er en bærende del, og gennem de fælles
værdier danner det grundlaget for SIKO’s arbejde.

Samarbejdspartnere:
En samarbejdspartner i SIKO er:
 Bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem
 Ansatte og frivillige.
 Medlemsforeninger.
 Trænere, instruktører og holdledere
 Øvrige interessenter

Generelle retningslinjer:
 Samarbejdspartneren skal til enhver tid udvise en opførsel, væremåde og loyalitet,
der er til gavn for SIKO’s omdømme.
 Samarbejdspartneren skal gøre sig bekendt med SIKO’s etiske retningslinjer vedr.
etik, moral, fairplay, matchfixing, doping, alkohol, rygning, mobning, leveregler og
seksuelle krænkelser.
 Samarbejdspartneren skal respektere disse igennem sin praksis samt medvirke til at
viderebringe SIKO’s holdninger til de medlemmer, han/hun er ansvarlig for.
 Samarbejdspartneren skal til stadighed være bevidst om, at han/hun er rollemodel
for medlemmer, andre samarbejdspartnere og andre med tilknytning til SIKO.
 Samarbejdspartneren bør bruge idrætten som grobund, til at skabe et billede af et
bedre samfund, ved selv at være båret af god etik.
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Alkohol:
I SIKO opfordres alle samarbejdspartnere til, gennem almindelig sund fornuft, at virke til
at unges omgang med alkohol begrænses væsentligt!
Alle samarbejdspartnere skal til stadighed være bevidst om at kunne skade SIKO’s
omdømme ved upassende opførsel.

Doping:
Alle medlemmer og samarbejdspartnere skal aktivt være med til at bekæmpe
dopingpræparater. Listen over forbudte dopingmidler forefindes hos Anti Doping Danmark,
hvor man kan rekvirere den gratis. Listen kan også ses på www.antidoping.dk.
Ved positiv test tages samarbejdspartnerens stilling til efterretning.

Matchfixing:
Samarbejdspartnere skal medvirke til at matchfixing undgås. Matchfixing defineres som
handlinger, der medfører en påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence, for at opnå en fordel eller en økonomisk gevinst for sig selv eller andre.
Ved eventuel domfældelse tages samarbejdspartnerens stilling til efterretning.

Mobning:
Samarbejdspartnere skal medvirke til at ALLE får en god oplevelse i forbindelse med deres
tilstedeværelse i SIKO’s regi.
Samarbejdspartnere skal aktivt modvirke og give udtryk for en holdning, der ikke
accepterer mobning.
Samarbejdspartnere omgås hinanden på en værdig måde, og behandler hinanden med
respekt.

Rygning:

Der er Rygeforbud på alle offentlige matrikler og i alle offentlige bygninger.
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Pr. den 15. august 2012 er der kommet skærpede krav, med hensyn til rygning.
Rygeforbuddet omfatter alle indendørs og udendørsarealer. Det er uden betydning, om
der er tale om offentlige, selvejende eller private institutioner.
Seksuelle krænkelser overfor børn og unge:
Pr. den 1. juni 2005 er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente den såkaldte
børneattest på trænere, instruktører, holdledere og bestyrelsesmedlemmer, før der indgås
aftaler med dem om at varetage træning af børn under 15 år.
SIKO ønsker at følge DIF’s og DGI’s opfordring til at prioritere børns sikkerhed meget højt.
Idræt handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et
klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået
sig.
I straffeloven henvises der til, at det er forbudt, at have et forhold mellem
træner/instruktør og medlem under 18 år, uanset hvem, der har taget initiativet til
forholdet.
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Intern mødeetik
Intern mødeetik for bestyrelse samt udvalg:


Bekræft hurtigst muligt, at du har modtaget mødeindkaldelse med svar om
deltagelse eller ej.



Bliver du forhindret, så sørg for at give besked så hurtigt som muligt, så
bestyrelsen/udvalget ved besked, da det ikke kun er dig, der er medlem – de øvrige
er også afhængig af dig.



Sørg for at overholde de aftaler, der laves.

Regelsæt:


Formanden for bestyrelsen/udvalget er mødeindkalder.



Indkaldelser – med dagsorden – skal være bestyrelsen/udvalget i hænde senest 5
dage før mødet.



Afbud skal ske med mindst 2 dage før næste møde eller til den fastsatte dato.



Beslutninger træffes ved simpelt flertal.



Referat udsendes senest 7 dage efter mødet.



Alle behandlede emner er fortrolige.



Der forventes loyalitet overfor SIKO og dets bestyrelsesmedlemmer samt de etiske
retningslinjer. I tilfælde af brud på disse regler, kan det medføre bortvisning.



Formanden udtaler sig på bestyrelsens/udvalgets vegne.
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