
 

Disse retningslinjene er ment som generelle rettesnorer og støtte i saker som kan være etisk 

utfordrende, men de er ikke detaljerte regler.  

Alle roller, inkl. frivillige, i Kokelv Live har et personlig ansvar for å følge opp og handle i tråd med de 

etiske retningslinjene. Se eget dokument for varslingsrutiner.  

Retningslinjene gjelder for alle som representerer eller gjør oppdrag for Kokelv Live enten de er 

styret, frivillige eller leverer tjenester til organisasjonen. 

1. Rolleforståelse, likeverd og inkludering  

Styret, frivillige eller leverandører som leverer tjenester til Kokelv Live skal ikke på noen måte 

utnytte sin posisjon i organisasjonen eller bidra til at andre mennesker kan bli utnyttet 

følelsesmessig, seksuelt eller økonomisk. Kokelv Live har nulltoleranse for seksuell trakassering 

eller overgrep. Disse retningslinjene gjelder de tillitsforholdene og relasjonene man har 

opparbeidet seg i organisasjonen, også i fremtiden. 

  

2. Økonomisk ansvarlighet  

Med unntak av avtalt honorarer og tjenester skal oppdrag/aktiviteter utføres uten økonomisk 

eller andre typer personlige fordeler. Eventuelle honorarer og avlønninger skal skje i tråd med 

Kokelv Lives økonomiske retningslinjer, eller særskilt inngått avtale.  

Ingen med tilknytning til Kokelv Live skal betale, ta imot betaling eller inngå avtaler om å ta imot 

godtgjørelse som er i strid med norsk lov.  

 

3. Representasjon  

Representanter for Kokelv Live er organisasjonens ansikter utad og skal derfor opptre høflig. En 

skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og menneskeverd, like rettigheter for alle 

kjønn, og vise respekt for ulike livssyn og seksuell orientering. Dette gjelder alle plattformer 

Kokelv Live er assosiert med, også i sosiale medier.  

 

4. Habilitet  

Tillitsvalgte og frivillige i Kokelv Live skal gjøre styret oppmerksom på dersom det kan oppstå 

interessekonflikter eller habilitetsspørsmål. Et habilitetsspørsmål vil innebære at det foreligger 

omstendigheter som svekker tilliten til personens upartiskhet i en bestemt sak.  

 

5. Rus 

Det skal ikke nytes alkohol eller andre rusmidler når det er ungdom til stede under arrangement 

for barn og ungdom, selv om du på daværende tidspunkt ikke er i tjeneste. 

Det skal ikke nytes alkohol eller andre rusmidler når en som frivillig er i arbeid i regi av Kokelv 

Live.  

 

6. Hensyn til personlige opplysninger og sensitiv informasjon 

Personlige eller sensitive opplysninger representanter for Kokelv Live får igjennom sin rolle skal 

ikke bringes videre eller spres uten samtykke fra den det gjelder. Heller ikke lagres uten skjellig 

grunn. Unntak fra dette er saker som gir mistanke om en ulovlig handling. Se eget skriv om 

varslingsrutiner.  

 

7. Brudd på retningslinjene:  

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til Kokelv Lives styre.  

Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra 

arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv.  

Alvorlige brudd kan resultere i politianmeldelse.  

 

     

         Etiske retningslinjer 

 

 


