
 

 
 
 

      

Styrande dokument hur Tjejzonen motverkar oegentligheter 

För att reducera risken av förekomsten av oegentligheter inom verksamheten tillämpar 
Tjejzonen bland annat dokumenterade och transparenta processer och rutiner för 
verksamheten, innefattande uppförandekoder, rutiner för kontakt och relation med volontärer 
och målgrupp samt standardiserade ekonomi- och kvalitetssäkringsrutiner.  

I Tjejzonens arbete för att förebygga och motverka oegentligheter tillämpas som vägledning 
följande förhållningsregler. 

1. Generell rutin vid misstanke (eller konstaterad oegentlighet) innefattande att 

a. den som framför misstanke eller påstående om oegentligheter ska agera i 
god tro; 

b. ha för sin misstanke eller påstående rimlig grund för att det förekommer ett 
felaktigt agerande inom Tjejzonens verksamhet; 

c. som utgångspunkt agera diskret och med gott omdöme i förhållande till icke 
berörda parter; 

d. vända sig till för ärendet lämplig mottagare av informationen, vilket som 
utgångspunkt är generalsekreteraren. 

2. Vid misstanke (eller konstaterad oegentlighet) som involverar 
generalsekreteraren, ska 

a. informationen lämnas direkt till styrelseordföranden. 

3. Vid misstanke (eller konstaterad oegentlighet) som involverar någon i 
föreningens styrelse ska 

a. information lämnas till föreningens revisor. 

4. Den som mottar information om misstanke (eller konstaterad oegentlighet) med 
mandat att agera ska, 

a. tillse att ärendet omgående blir formellt undersökt; 

b. om det är berättigat eller påkallat, överväga juridisk sakkunskap;  

c. om det är berättigat eller påkallat, tillse att ärendet polisanmäls; 

d. om lämpligt tillse att den som anklagas hållas informerad under ärendets 
gång;  

e. agera diskret och med gott omdöme i förhållande till icke berörda parter. 

5. Styrelsen ska informeras om alla oegentligheter samt om eventuella 
repressalier.  



 

 
 
 

      

6. Föreningens revisor ska informeras om alla oegentligheter enligt ovan, samt 
som härrör till föreningens ekonomi eller som kan antas påverka föreningens 
ekonomi. 

 

Om inte annat är påkallat ska Tjejzonen så långt möjligt bevara uppgiftslämnarens 
anonymitet. Att lämna information om misstanke eller konstaterad oegentlighet ska, oaktat 
utfall av efterföljande utredning, inte föranleda någon repressalie, särbehandling eller annan 
för personen negativ åtgärd. Detta förutsatt att anklagelsen inte konstaterats vara illvillig eller 
medvetet felaktig, varvid Tjejzonen ämnar vidta lämplig åtgärd innefattande disciplinära 
åtgärder i förhållande till person(er) som framfört desamma.  

 

Uppdaterad av styrelsen i Tjejzonen den 2022-09-29 

 

 


