EVEX´s etiske regelsæt
1. Medlemsskab skal være baseret på EVEX´s vedtægter og etiske regler og fremme
respekten for vores faglige område.
2. Medlemsskab skal beskytte kundernes interesser og medlemmerne skal overholde
god faglig praksis på måder, der er udtrykt i denne kodeks.
3. Medlemmet bør undgå involvering i sammenhæng, der kan undergrave tilliden til
den professionelle rolle. Skulle der opstå situationer, der kan påvirke
medlemsvirksomhedens eller dennes medarbejders status i negativ retning, skal
kunden underrettes straks.
4. Medlemmet skal ved indgåelse af opgaver være enig med sin kunde om
principperne for gennemførelse og godtgørelse. Det er medlemmernes ansvar at
præciserer aftaleforhold overfor kunden i samråd med kunden.
5. Medlemmet skal ved indgåelse af opgaver tilstræbe at udføre det aftalte stykke
arbejde med en relevant arbejdsindsats og modtage kompensation, som er relevant
i forbindelse med medlemmets almindelige praksis, arbejdets art, omfang og værdi
af arbejdet.
6. Medlemmet skal ved indgåelse af opgaver udføre arbejdet med færdigheder og
ressourcer, der kræves.
7. Medlemmerne skal opbevare fortrolige interne oplysninger, som de måtte erhverve
fra en kunde i forbindelse med overdragelse af ansvar eller opgaver, på en god
professionel vis.
8. Medlemmet skal aktivt oplyse kunderne om ’ophavsret’ for udført arbejde og
præstationer.
9. Medlemmet skal respektere kollegaers ophavsret og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder. Det medlem, som har tilbudt at fortsætte, udvikle eller ændre
et andet medlems arbejde skal, før de gennemfører arbejdet, personligt underrette
ophavshaver herom.
10. Det medlem, der fortsætter eller udfører en anden kollegas arbejdede skal
navngive den oprindelige designer, når dokumenter, der beskriver arbejdet
præsenteret.
11. Medlemmet skal være loyal over for sine arbejdskolleger, bidrage til at fremme en
åben og kreativ klima i branchen og i det hele taget fremstå med en demokratisk
tilgang til arbejdet.

12. Kritik af kollegaers arbejde skal være objektiv og velbegrundet. Medlemmerne må
ikke nedgøre et andet medlem eller dennes arbejde gennem uretfærdige offentlig
kritik.
13. Ved udførelse af arbejde i ind og udland, skal medlemmerne følge de supplerende
nationale faglige standarder, der gælder.

Sanktioner og offentliggørelse af overtrædelse af EVEX´s etiske regelsæt
For overtrædelse af EVEX´s etiske regelsæt, pålægges følgende sanktioner
af bestyrelsen, afhængigt af sværhedsgraden af lovovertrædelsen:
1. PÅMINDELSE
Overtrædelse af EVEX´s etiske regelsæt er begrænset til et enkelt tilfælde.
Påmindelse udstedes skriftligt af bestyrelsen og tildeles de involverede direkte.
2. ADVARSEL
Klare brud eller gentagne brud på EVEX´s etiske regelsæt eller hvis overtrædelsen
har skadet foreningen. Advarsel udstedes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til
den pågældende.
3. UDELUKKELSE
Alvorlig fejl eller uforbederlige overtrædelser af EVEX´s etiske regelsæt.
Udelukkelse godkendes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til den pågældende af
bestyrelses formand.

