Retningslinjer for å håndtere potensielle interessekonflikter
Formålet med retningslinjene er å bidra til at foreningen og medlemsorganisasjonene har et bevisst
forhold til Norsifs uavhengighet og problemstillinger knyttet til interessekonflikter. Retningslinjene
skal bidra til å sikre at Norsif opptrer uavhengig og troverdig samt søker å forhindre
interessekonflikter i sin virksomhet.
Ved eventuelle interessekonflikter kan medlemmer søke råd hos styrets leder. Erkjente
interessekonflikter skal meldes til styret.
1. Foredrag
Norsif-medlemmer skal være tydelige på at man representerer Norsif og ikke egen organisasjon.
Egen organisasjon skal for eksempel ikke fremheves spesielt og eksempler fra flere Norsifmedlemmer bør nevnes. Presentasjoner og annet materiel skal utformes i Norsif-mal.
2. Bruk av data og produkter
Data, rapporter og produkter som medlemsorganisasjoner har mottatt av Norsif kan fritt brukes
internt. Ved eksternt bruk eller ekstern kommunikasjon skal det refereres til Norsif.
3. Innkjøp av tjenester
Ved innkjøp av tjenester skal Norsif arrangere anbudskonkurranse. Medlemmer og ikkemedlemmer som deltar i konkurransen vil bli behandlet likt. Dersom det er medlemmer som deltar
i konkurransen, skal ikke representanter fra denne medlemsorganisasjonen være med å ta
avgjørelsen. Dette gjelder også styremedlemmer som i slike tilfeller skal melde seg inhabil i
styrediskusjon og -vedtak. Dette vil protokollføres.
4. Medieomtale
Medlemmer som uttaler seg til media på vegne av Norsif skal i den forbindelse uttale seg kun som
representant for foreningen og ikke som representant for egen organisasjon.
5. Arrangementer
Det er mange aktører med kommersiell interesse av å delta i Norsifs arrangementer. I valg av
temaer, foredragsholdere og innhold i arrangementene, skal Norsif søke å tilby størst mulig faglig
relevans og bredde.
Vertskap for Norsifs arrangementer skal rotere mellom medlemsbedriftene i den grad det er
praktisk mulig. og andre lokaler
6. Medlemsorganisasjoners kommunikasjon
Dersom medlemsorganisasjoner i sin egen kommunikasjon eller virksomhet ønsker å bruke
arrangementer, rapporter eller materiel produsert for Norsif, skal dette gjøres med en tydelig
referanse til Norsif.

Retningslinjene er vedtatt av styret 15. januar 2015.

