
   

  

 

Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten 

friluftsframjandet.se 

 

 

Passion för friluftsliv och ledarskap 

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som verkar för folkhälsa och livsglädje och för allas rätt till 

ett aktivt friluftsliv. Som representant för Friluftsfrämjandet är du en viktig del av vår och hela frilufts -

Sveriges framtid. Passion för friluftsliv och ett gott ledarskap är det som gör Friluftsfrämjandet unikt 

och det vi vill erbjuda medlemmarna. Denna uppförandekod bygger på våra kärnvärderingar och syftar 

till att tydliggöra det ramverk som omger vårt ledarskap. Det är applicerbart för alla som representerar 

Friluftsfrämjandet oavsett om det gäller att leda aktiviteter, vara funktionär , anställd eller inneha ett 

förtroendeuppdrag. 

 

Du är en Förebild!  

När du representerar Friluftsfrämjandet är du en viktig förebild för dem du möter i din roll. Ditt 

beteende och bemötande har stor betydelse. Med ditt engagemang, din positiva inställning och din 

professionella attityd får du alla du möter att känna sig sedda. 

Lust, kunskap och tillgänglighet är Friluftsfrämjandets värdeord. I din roll ser du nyfiket alla du möter 

på ett moget och ansvarsfullt sätt och är medveten om dina egna uppfattningar och fördomar. A lla 

som representerar Friluftsfrämjandet ska följa vår gemensamma uppförandekod och alltid sträva efter 

att leva upp till våra värderingar. 

Behandla alla med respekt och värdighet  

Som representant för Friluftsfrämjandet behandlar du alla du möter med respekt. Särbehandling eller 

diskriminering på grund av kön, ålder, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
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könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, ålder, politisk åskådning eller ställning i övrigt 

ryms inte inom Friluftsfrämjandet. 

Ditt ansvar i din roll som förtroendevald 

Ibland kan det hända att du hamnar i situationer där människor är beroende av just dig. Vid sådana 

tillfällen behöver du ta ansvar och aldrig utnyttja din position för egen vinning eller till att ge andra 

oriktiga fördelar. Du får inte missbruka ditt förtroendeuppdrag. 

 

Neutralitet i friluftsfrämjandet  

Som representant för Friluftsfrämjandet får du gärna vara ansluten till politisk, religiös eller annan 

idéburen organisation. Friluftsfrämjandet är dock en opartisk och neutral organisation och godkänner 

inte att du som representant är aktiv i sammanhang eller organisationer som direkt motarbetar 

Friluftsfrämjandets värderingar och verksamhet. Du får inte i din roll som ledare propagera för andra 

konkurrerande organisationer/företag. 

 

Kommunikation 

Kommunikation och dialog är viktigt inom Friluftsfrämjandet, oavsett om det gäller e-post, sociala 

medier eller telefon. Skriv och läs med en vänlig ton och skippa versaler, understruken eller fet text. 

Detta kan, lättare än vad du tror, missuppfattas som otrevligt. Se även separat policy för e-post och 

riktlinjer för sociala medier (dokument under utformning). 

 

Trakasserier  

Trakasserier hör inte hemma i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet uppmuntrar till ett öppet klimat där 

vi behandlar varandra väl. Om det inte sker är det viktigt att alla tar ansvar när de uppfattar ett 

negativt beteende och ger feedback på ett konstruktivt sätt till den berörda eller lyfter frågan med 

någon annan ansvarig inom organisationen. Detta gäller till exempel jargong, samtalsklimat, 

härskartekniker och ledarkultur. 

Sexuella trakasserier  

Friluftsfrämjandet vill förebygga och motverka sexuella trakasserier mot barn, ungdomar och vuxna. Alla har 

rätt att bemötas med respekt och utvecklas i en trygg miljö. Lär dig mer av Scouternas förebyggandearbete 

på: www.tryggamoten.se 

Alkohol och droger  

http://www.tryggamoten.se/
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När du är aktiv i din ledarroll, det vill säga under pågående aktivitet, gäller nolltolerans mot alkohol 

och droger. Detta gäller för alla friluftsaktiviteter och utbildningar.  

I övrigt hänvisas till ”Friluftsfrämjandets policy kring alkohol och droger” 

 

Friluftsfrämjandets säkerhetsföreskrifter 

Friluftsfrämjandet sätter alltid människors säkerhet först. Som representant för Friluftsfrämjandet är det 

viktigt att du utövar ditt ledarskap på ett sätt som du är utbildad för och har kompetensen att hantera. 

Du tar också del av, och följer de riktlinjer och anvisningar som gäller säkerhet och krisberedskap. 

Uppstår en akut situation kontaktar du alltid först 112 och därefter Friluftsfrämjandets krisnummer.  

 

Miljö  

Friluftsfrämjandet värnar om miljön och är en klimatmedveten organisation. Vi arbetar kontinuerligt för 

att utveckla och förbättra vårt arbetssätt och våra rutiner för att på bästa sätt minimera 

organisationens miljöpåverkan. Som ledare föregår du med gott exempel när du planerar och 

genomför verksamhet. Tänk på energiåtgång, val av färdmedel, återvinning och andra sätt att minimera 

verksamhetens påverkan. Friluftsfrämjandet uppmuntrar också till samåkning till våra aktiviteter - du 

sparar tid, pengar och är snäll mot miljön. I övrigt hänvisas till ”Styrdokument minskad inverkan på 

ekosystem och klimat”. 

Allemansrätten 

Friluftsfrämjandet värnar om allemansrätten. Den är en förutsättning för vår verksamhet och allas vårt 

friluftsliv. Du ska känna till och följa vad som gäller enligt allemansrätten samt vad som är praxis för 

din verksamhetsgren. Vi vill också att du som företräder Friluftsfrämjandet lär ut och delar med dig av 

din kunskap om allemansrätten till deltagare i aktiviteter. Att måna om goda relationer och en minimal 

påverkan på naturen är viktigt för oss, därför vill vi att våra representanter behandlar naturen, 

markägare och övriga intressenter ute i naturen med största respekt. 

 

Som ledare har du möjligheten att väcka tusentals nya friluftsentusiaster - Tack för ditt 

engagemang – du är viktig! 


