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Innledning
Mandat for DNCF- Etisk utvalg ble vedtatt på årsmøtet 2014.

Mandat
1 Ansvars -og virksomhetsområde
•
•
•
•
•
•
•

Etisk utvalg er rådgivende organ for styret i DNCF i etiske spørsmål.
Utvalget skal arbeide for at alt arbeid innen foreningen, og som utøves av foreningens
medlemmer i egenskap av sertifisert coach/godkjent skole, foregår innenfor etiske rammer.
Utvalget skal behandle og gi uttalelse i etiske enkeltsaker som har sitt utspring i klager
knyttet til brudd på etiske retningslinjer, god forretningsskikk, god styreskikk, o.l.
Etiske enkeltsaker skal fortrinnsvis leveres inn til styret i DNCF, som deretter formidler videre
til utvalget.
I tilfeller hvor medlemmer av styret er omfattet av klage, kan enkeltsaken legges
frem for ledere av etisk utvalg direkte.
Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.
Medlem som er innklagd har rett til å lese skriftlig klage og skal gis anledning til å komme
med tilsvar / uttale seg.

2 Sammensetning og oppnevning
•
•
•

Utvalget skal bestå av tre medlemmer.
Utvalgets medlemmer oppnevnes av årsmøtet for to år av gangen.
Medlemmene skal ikke være medlemmer av sittende styre i foreningen.

3 Rapportering og innsyn
•
•

Utvalget skal i tillegg til sine anbefalinger til styret avgi årlig rapport om sin virksomhet.
Utvalgets virksomhet skal, innenfor rammen av de regler som sikrer personvern, være åpen
for innsyn for foreningens medlemmer.

4 Utvalgets medlemmer
Årsmøtet 2018 valgte følgende medlemmer for perioden:
• Astrid Holm
• Erica Grunnevoll
• Rune Brekke

5 Møtevirksomhet
Det ble i 2017 meldt inn en sak til utvalget. Saken ble ikke behandlet av utvalget da problemstillingen
var av juridisk og ikke etisk karakter.
Det er ikke meldt inn andre saker til behandling i etisk utvalg siste periode.
Det har derfor heller ikke vært møter i etisk utvalg i perioden.
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