
UPPFÖRANDEKOD 

Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän 

Då KKV-B har haft väldigt jobbigt arbetsklimat under hösten 2016 
ser vi (styrelsen) oss nödsakade att skriva ner en uppförandekod som 
gäller ALLA på KKV-B. 

RESPEKT för alla, medlemmar, personal och besökande. 

KKV-B:s värdegrundd bygger på respekt för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

1. Att ge varandra det utrymme och respekt som varje konstnär och/eller personal 
behöver i sitt arbete. 

2. Att respektera ett nej. 

3. Om utrymme, verkstad eller ateljé är uthyrd, gå inte in utan att  
först tala med den som hyr.  

4. Att inte prata om någon som inte är närvarande eller ifrågasätta medlems konstnärskap. 

5. Om någon upplever problem med annan medlem, meddela omgående föreståndare eller 
styrelsen på KKV-B. Detta är inget som skall 
diskuteras mellan medlemmar, det är inte medlemmars ansvar. 

6. Om någon upplever problem med anställd, meddela omedelbart 
personalansvarig, föreståndare eller styrelsen. 

7. Om något praktiskt problem uppstår tex. med KKV-B´s verktyg 
eller lokalproblem, meddela föreståndare eller fyll i och använd avvikelserapporter som finns i 
foajén och på kansliet i huvudbyggnaden.  
Lämna in denna på kansliet för vidare behandling. 

8. Ingen medlem har själv rätt att dela ut order till anställd, detta 
ankommer på personalansvarig, föreståndare eller styrelse att göra. 

9. Att i allmänna utrymmen föra samtal i normal samtalston och inte spela musik eller radio som 
kan störa andra. 

10. Efter kl. 22.oo skall det vara tyst inom området. 

11. Uppförandekoden skall respekteras och följas av styrelse, medlemmar, anställda och de 
intressenter vi har relationer till. 

12. Vid händelse av att någon bryter mot koden, är det styrelsen som fattar beslut om åtgärder. 

KKV-B är en idéell förening som har till ändamål att utifrån en kollektiv grundsyn erbjuda 
verkstäder/ateljéer till medlemmarna. 


