SHCFs policy för bemötande

Hur ska vi hundkappare bete oss?
Det finns ingen som är så bra på att berätta om hundkapp som hundkapparna.
Det är vi som är allra bäst på att marknadsföra sporten och kan förklara glädjen och
gemenskapen. Som hundkappare är man alltid ett ansikte utåt för sporten. Det man säger
eller det man gör kommer påverka hur andra ser på oss och kan avgöra om de väljer att
börja med hundkapp eller inte.

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i vårt demokratiska samhälle. Det innebär att
var och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa åsikter om vår sport,
förbundsstyrelsen eller något annat inom vår organistation. Dock kan man behöva tänka på
hur man uttrycker sig och i vilket forum man framför sin kritik.
Att människor utanför organisationen talar om hundkapplöpning – och kanske inte alltid i
positiva ordalag – är ett faktum som varje enskild medlem måste vara medveten om, ta
hänsyn till och kunna hantera.
Därför ska vi tänka på att:
• När vi är på banan så uppträder vi alltid korrekt. Vi är vänliga och trevliga mot varandra
och mot andra besökare. Vi gratulerar varandra och vi hjälper de nya så de känner sig
välkomna.
• På sociala medier behandlar vi varandra på samma sätt som vi gör när vi träffas.
• När vi diskuterar hundkapp i offentligheten (exempelvis på Facebook) tänker vi på att
uttrycka oss på ett sätt som ej skadar sportens anseende. Om vi behöver ventilera frågor som
kan uppfattas som negativa så använder vi andra forum (ex mail, medlemsmöte eller andra
slutna forum där bara de som berörs av frågan deltar).
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• Som förtroendevald (i ett sällskaps styrelse, inom SHCF, som tävlingsfunktionär etc) har
man ett utökat ansvar. Man måste ännu mer tänka på att föregå med gott exempel och man
får inte röja, utnyttja eller förmedla information som man har tillgång till på grund av sin
ställning.

Hur man diskuterar på sociala medier:
Sociala medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina åsikter, men med detta
följer ett ansvar. Att du som hundkappare är saklig, ärlig och visar att du tar ansvar för dina
inlägg (även om du skulle göra ett misstag) skapar förtroende både för dig som person och
för hundkapplöpningen.
Var alltid vänlig och artig. Undvik att trappa upp konflikter. Håll dig lugn, tydliggör din
ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och
undvik svordomar och andra uttalanden som kan vara provocerande. Tänk en gång till
innan du skriver dina inlägg och använd ditt sunda förnuft, då ger du ett sansat och seriöst
intryck.
Ställ dig själv följande frågor innan du postar ditt inlägg:
- Är det sant? - Är det snällt? - Är det relevant?
Är du inte säker på att svaret är ja på alla tre frågorna, ska du nog undvika att posta inlägget
i ett offentligt forum.
Var aldrig nedlåtande i tonen när du talar om andra personer och tala inte illa om någon.
Tänk på att även en kommentar som du riktar till en viss person ofta läses av många fler,
exempelvis andra tävlande, medlemmar och icke medlemmar.
Inom SHCF ser vi följande som viktigt i kommunikationen:
- var öppen och tydlig
(Undvik att säga saker “mellan raderna” och utgå inte från att alla förstår vad du menar.)
- bidra med kompetens
(Berätta om dina erfarenheter/din kunskap. Om du spekulerar, var tydlig med att det är
spekulationer.)
- var ärlig, ödmjuk och ansvarstagande
(Var öppen för att andra kan ha mer information än du. Har du gjort ett misstag och lämnat
felaktig information – berätta det och rätta till det.)
- var artig, generös och visa gott omdöme
(Använd dig av ett vårdat språk. Utgå inte från att andra menar något illa och använd inte
formuleringar som kan väcka anstöt.)
- visa respekt för andra
(Vi kan tycka olika men ändå respektera varandras åsikter.)
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Förtroendevald
Det ställs stora krav på förtroendevaldas integritet, och det ska stå helt klart att du som är
förtroendevald i SHCF eller dess sällskap, står bakom organisationens ställningstaganden
och inte agerar utifrån privata preferenser.
Generellt gäller att din uppgift som förtroendevald är att agera vägledande och att dela med
dig av den kunskap och information du har. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att du
har tystnadsplikt; du får inte föra vidare alla typer av uppgifter, exempelvis om medlemmar,
som du tagit del av i ditt uppdrag. Tystnadsplikten omfattar även dig som är adjungerad till
en styrelse, revisor, ingår i valberedning eller arbetar i en grupp som är knuten till en styrelse
(ex. registergruppen) – och det även efter att du lämnat ditt uppdrag.

Vad händer om jag inte beter mig på ett korrekt sätt:
SHCFs stadga och Regelverk uppmanar till en god medlemskultur där förtal,
förolämpningar eller mobbning av medlemmar inte får förekomma. Detta framgår av
stadgan § 1.02.01 Förbundets värderingar samt av A1. Regelverkets giltighet. Varje medlem inom
SHCF har ett ansvar att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar sporten, SHCF
eller dess sällskap, och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem.
Om en medlem uppträder olämpligt är det i första hand dennes sällskap som tar hand om
frågan. Om du upplever att en medlem inte följer denna policy ska du därför höra av dig till
dennes sällskap. Vet du inte vilket sällskap personen är medlem i går det alltid bra att
kontakta SHCF.
När ett sällskap får in en anmälan ska de göra en egen utredning om händelsen. Att göra en
utredning innebär i detta sammanhanget att fråga alla parter om deras version av händelsen.
Om sällskapet finner att medlemmen har brutit mot denna policy har de rätt att dela ut en
erinran.
Om medlemmen inte rättar sig efter detta så kan sällskapet skicka ärendet vidare till SHCF:s
styrelse, för en ny utredning. SHCF:s styrelse har rätt att dela ut en varning eller stänga av
medlemmen upp till trettio (30) dagar.
Om inte heller detta hjälper kan SHCF:s styrelse lämna ärendet vidare till ansvarsnämnden
som då kan stänga av medlemmen längre tid än trettio (30) dagar samt även ta beslut om
uteslutning.
(Se kapitel 7 sanktioner och påföljder.)

Jag ställer mig bakom innehållet i detta dokument och förbinder mig härmed att följa allt
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