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Syfte 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska med goda rutiner för intern kontroll minimera 

riskerna för att oegentligheter1 ska uppstå. Syftet med denna policy är att synliggöra vilka 

styrdokument som finns att tillgå samt finnas som ledning för hantering av misstankar om 

oegentligheter.  

Arbetssätt/dokument 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets Uppförandekod är vägledande i allt arbete. Den 

som representerar Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska efterleva organisationens 

stadgar, värdegrund samt övriga policys- och styrdokument.  

Styrelsen beslutar vartannat år om en verksamhetsplan och årligen om en budget. 

Uppföljning av verksamhetsplan och budget sker löpande i ledningsgrupp och styrelsemöten.  

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har olika styrdokument i syfte att motverka 

oegentligheter. Exempel på detta är:   

- Arbetsordning för förbundsstyrelse och generalsekreterare. 

- Delegations- och Attestordning (reglerar bland annat inköp). 

- Placeringspolicy. 

- Styrdokument för finansiering och insamling.  

- Styrdokument för jäv och oberoende. 

- Uppförandekod. 

Utöver detta görs årsredovisningen i linje med Giva Sveriges riktlinjer (K3). 

Rutin för anmälan om oegentligheter 
Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder 

för att anta att det förekommer ett felaktigt agerande.  

Oegentligheter rapporteras konfidentiellt till generalsekreteraren. Anmälan kan även göras 

anonymt. När anmälan tas emot ska den som mottar den omgående se till att ärendet blir 

formellt undersökt. Detta kan innebära att, om det är berättigat, juridisk sakkunskap ska 

anlitas eller att ärendet polisanmäls. 

Om misstankarna involverar generalsekreteraren ska anmälan lämnas direkt till styrelsens 

ordförande. 

Den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas underrättad om utvecklingen 

av undersökningen. 

 

1 (oegentligheter = ohederligt förfarande, fusk, bedrägerier) 
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Skydd mot repressalier  
En person som i god tro framför misstankar om oegentligheter, eller stöttat annan som gjort 

detta, ska inte drabbas av repressalier. Det vill säga, personen ska inte behandlas 

annorlunda eller illa efter att ha framfört misstankarna.  

Individer som tror att de utsatts för repressalier på grund av att de anmält oegentligheter ska 
vidarebefordra all information och dokumentation för att stödja detta. Detta ska vidarebefor-
dras till generalsekreteraren för utredning. I de fall repressalierna involverar generalsekre-
teraren görs anmälan direkt till styrelsens ordförande. 

Identiteten för den som rapporterar om oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot 
ska, under hela tiden undersökningen pågår, om möjligt hållas konfidentiella. Om utred-
ningen kräver det kan den ena eller bådas identiteter dock komma att bli officiella. Skulle 
detta vara nödvändigt, ska berörda personer informeras. 

Information till styrelsen 
Styrelseordförande ska informeras om alla oegentligheter samt om eventuella repressalier. 

Styrelseordföranden avgör om hela styrelsen bör informeras eller ej. 

 


