Sekretess- och policy – FSHS och anslutna regionala föreningar
Förbundet Spanska Hästen i Sverige (FSHS) har antagit följande etikpolicy som gäller för
ledamöter inom förbundet och anslutna regionala föreningar. Policyn är också en riktlinje för
andra verksamma i föreningen såsom exempelvis valberedning och tävlingskommitté.
§ 1 God styrelsesed
Ledamot ska vara insatt i innebörden av god styrelsesed så som den har antagits av årsmötet för
FSHS: ”Såväl den enskilde ledamoten som styrelsen i sin helhet skall aktivt verka inom ramen
för gällande lagstiftning och stadgar, för att uppfylla de mål som årsmötet har satt upp och de
förväntningar som anslutna medlemsorganisationer har rätt till”.
§ 2 Uppdrag och engagemang
Ledamot ska vara insatt i förbundets verksamhet och de förväntningar som
medlemsorganisationerna har på styrelsen samt deras ambitioner med förbundet. Ledamoten ska
ha ett genuint intresse för förbundet och dess verksamhet.
§ 3 Styrelsekompetens och tid för uppdrag
Ledamot ska erbjudas hjälp och stöd i förenings- och styrelsearbete i anslutning till att en ny
mandatperiod påbörjas.
Ledamot ska avsätta tid till sitt uppdrag.
§ 4 Sekretess
Styrelseledamöter ger inte ut information om styrelsebeslut, hästar och hästägare, tävlingsresultat
med bilder (gäller ej egen ägd häst) och andra nyheter från föreningen på:
1. Internetsidor såsom Facebook, och andra förekommande sociala portaler.
2. Egen hemsida/blogg.
Gällande enskild person gäller PUL - Personuppgiftslag (1998:204).
Endast uppgifter om häst som finns offentligt i stambok eller tävlingsresultat kan lämnas ut.
Sekretessen gäller även efter det att ledamoten har avgått från sitt uppdrag.
§ 5 Kommunikation *
Styrelseledamot som kommunicerar med medlem eller hästägare får inte använda egen
logga eller stuterinamn i brev som sänds ut. Används egen mail till hästägare eller medlem bör
eventuell logga och stuterinamn tas bort.
I kommunikation ska sammanblandning mellan förbund och det egna stuteriet undvikas.
Ditt namn och din funktion i FSHS styrelsen ska anges i brev och mail som sänds ut.
Förbundet/regional förening ska förhålla sig neutralt.
Styrelsen får aldrig vara en plattform som kan utnyttjas för reklam för styrelseledamöters egna
verksamheter.
§ 6 Jäv
Ledamot som anser sig jävig i ett specifikt ärende ska själv anmäla detta och får då inte delta i
handläggningen och inte heller i förberedelserna för beslut. Åberopas jäv kan beslutet komma att
upphävas

§ 7 Tillvarata föreningens intressen
Ledamot ska ha förbundets och den regionala föreningens bästa för ögonen i alla lägen.
§ 8 Avgång från styrelseuppdrag
Ledamot skall inte avgå från sitt uppdrag vid tillfälle som kan skada eller på annat sätt vara
till nackdel för förbundet eller föreningen.

