
Etiske retninglinjer for Drøbak Studiescene 

1. Formål 
Som medlem i Drøbak Studiescene er man organisasjonens ansikt utad, og skal derfor opptre høflig, 
serviceinnstilt og lovlydig. Formålet med disse retningslinjene er å sikre at aktiviteten til Drøbak 
Studiescene foregår på en etisk forsvarlig måte.  Retningslinjene er ment å være generelle 
rettesnorer, som skal kunne være til hjelp i konkrete etiske tvilstilfeller 

2.  Hvem gjelder dette for? 
Alle medlemmer i Drøbak Studiescene er forpliktet til å gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene 
og medvirke til at de blir fulgt.  Disse retningslinjene gjelder også for samarbeidspartnere. 

3 Godtgjørelser 
Med unntak for avtalt vederlag, skal all tjeneste utføres uten personlig godtgjøring eller økonomisk 
eller materiell vinning. Ingen skal betale, la betale, ta imot eller inngå avtale om å ta imot 
godtgjørelser som er imot norsk lov. 

4. Tillit 
Et medlem av Drøbak Studiescene skal ikke på noen måte utnytte at han/hun kan være et forbilde 
eller en ressurs for andre, eller på noen måte bidra til at mennesker kan bli utnyttet økonomisk, 
følelsesmessig eller seksuelt. Tillitsforhold som er bygget gjennom Drøbak Studiescene er også i 
fremtiden dekket av disse retningslinjene. 

5.  Respekt 
Et medlem i Drøbak Studiescene respekterer grunnleggende menneskerettigheter, viser respekt for 
ulike livssyn, seksuell orientering, skikker og vaner fra alle kulturer. Det understrekes at dette også 
gjelder på sosiale media og i sammenhenger der ytringer sterkt identifiseres med Drøbak 
Studiescene. 

6. Fortrolighet 
Sensitive opplysninger som et medlem i Drøbak Studiescene får informasjon om gjennom sitt virke, 
som for eksempel sykdomsforhold eller andre personlige forhold skal ikke bringes videre eller brukes 
på noen annen måte uten den aktuelle personens samtykke. Unntak fra denne er dersom man får 
kjennskap til forhold som kan gi særlig grunn til mistanke om at noen lider sterk overlast på grunn av 
forhold som vold i hjemmet, seksuelle overgrep, rus/alkoholproblemer eller lignende. I slike tilfeller 
skal vedkommende i samråd med en eller flere i styret ta kontakt med kvalifisert personell. 

7.  Samfunnsanvar 
All aktivitet i Drøbak Studiescene skal foregå innenfor norsk lov.  

8. Styrets ansvar 
Styret har det overordnede ansvaret for at disse etiske retninglinjer blir fulgt.   

9. Overtredelse av reglene 
Varsling om overtredelser kan skje til en ellere flere av styrets medlemmer. 
Ved overtredelse av de etiske regler har styret rett til å gi advarsel, eller foreta eksklusjon. 

10. Endringer  
Styret i Drøbak Studiescene kan vedta endringer i disse retninglinjene. Jfr Drøbaks Studiescenes 
vedtekter paragraf 2. 

Vedtatt på styremøtet  19.8.2019 
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