
Retningslinjer for varsling i Sjøbadet 
 

I Sjøbadet ønsker vi en åpen kultur hvor vi kan snakke om det som er vanskelig. Varsling er en av flere 
måter å kommunisere aktivt om vanskelige forhold. 

Hovedprinsipper  
1. Anonymitet til den som varsler vil bli ivaretatt så langt det er mulig. Den som varsler får selv 

velge (se punkt 2 nedenfor) om saken skal gjøres til en formell varsling. Formalisering kan 
medføre at anonymitet ikke lenger kan garanteres. 

2. De som behandler varselet vil ivareta de det varsles om, og deres rett til å gi sin versjon av saken. 
3. Anonyme varsler skal også behandles. Vi ønsker imidlertid en åpenhetskultur i Sjøbadet og 

varslere oppfordres til å oppgi navn. Anonyme varsler kan begrense styrets mulighet til å følge 
opp varslet på en god måte.  

Hvem kan du varsle til?  
1. Du kan henvende deg et styremedlem eller styreleder for samtale og rådgivning om bekymringer. 

Da beholder du anonymitet (forbehold for lovbrudd). Noen saker finner sin uformelle løsning på 
dette nivået. 

2. For å komme videre må varsleren ta stilling til om det skal bli en formell behandling av saken. 
Dersom varsler ønsker det, kan varsler be om at saken behandles av styret.  

Saksgang og ansvar ved formell behandling  
1. Ansvar for videre saksgang vil som regel ligge hos styreleder. Styreleder kan utpeke et eller to 

andre styremedlemmer til å behandle varselet, enten selvstendig eller sammen med styreleder. 
Varslet skal behandles i eget møte. 

2. Den (eller de) det varsles om skal få legge fram sin versjon for de som behandler varselet.  
3. Alle parter skal behandles med respekt uansett utfall.  
4. Den som varsler skal få klar beskjed om hva som kommer til å skje, og beskjed om resultatet av 

behandlingen. Ansvar for dette ligger hos de som behandler varselet. 
5. Endring av atferd kan være et naturlig utfall av en sak. Dersom varselet er alvorlig, eller det 

gjelder gjentatte brudd på Sjøbadets regler, kan utestengelse fra foreningen for kortere eller 
lengre tid være reaksjoner som styret kan ta i bruk. 
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