Retningslinjer for medlemmer av Lyskultur
1. Målsetting
Det er et mål for Lyskultur som et tverrfaglig kompetansenettverk å arbeide for at
organisasjonens medlemmer skal basere sitt virke på sunne og samfunnsnyttige prinsipper.
2.

Krav til medlemmer
Medlemmer skal i sin virksomhet overholde norske lover og forskrifter og sørge for at kravene til
god forretningsskikk, som følger av markedsføringslovens bestemmelser, blir respektert.

3. Kvalitet
Det forventes at medlemmene gjennomfører sine oppdrag og leveranser slik at oppdragsgiverne
best mulig får klarlagt og oppfylt sine krav og forventninger til det ferdigstilte produktet i henhold
til avtale. Alle oppdrag skal utføres i overensstemmelse med sunne forretningsmessige og
faglige krav og prinsipper, slik at man bidrar til et godt omdømme i samfunnet som er preget av
tillit og troverdighet.
4. Forholdet til kolleger
Medlemmene skal i all sin virksomhet opptre lojalt overfor de øvrige medlemmer, og når det er
påkrevd, omtale sine kolleger på en saklig korrekt måte. Man skal bestrebe seg på at man ikke
på utilbørlig eller ulovlig vis skader et annet medlems omdømme.
5. Konkurranseforhold
Medlemmenes opptreden i markedet skal være basert på god konkurranseskikk. Når
forutsetningene og reglene for en konkurranse er fastsatt, skal man ikke fravike disse for på
utilbørlig måte forsøke å tilegne seg oppdrag. Et medlem som innbyr andre virksomheter til å
konkurrere om leveranser, skal fastsette konkurransereglene på forhånd, og konkurransen skal
gjennomføres etter forutsetningene. Tildeling av oppdraget skal være basert på
forretningsmessige prinsipper og/eller konkurransegrunnlagets regler. Medlemmer som
gjennomfører prosjekter i fellesskap, skal tilstrebe god kommunikasjon og godt samspill, preget
av gjensidig respekt.
6. Opphavsrett
Medlemmene har opphavsrett til sitt lysdesign eller produktdesign etter norsk lov og
internasjonale konvensjoner. Medlemmene skal respektere andres opphavsrett. Medlemmene
har krav på å bli navngitt når deres arbeider blir offentliggjort, i henhold til Åndsverkslovens
bestemmelser. Blir ikke denne rett respektert, bør bedriften selv påklage forholdet. Et medlem
som bearbeider eller viderefører en kollegas verk, plikter å sørge for at det opprinnelige
medlemmet navngis når det nye verk presenteres.
Lysaker, 28. april 2016.


Lysaker Brygge 24
Postadresse:
1366 Lysaker

T: +47 67 10 28 40
E
:
post@lyskultur.no
www.lyskultur.no

Bankgiro:
6038.05.52224
Foretaksregisteret:
960 508 939 MVA

Tilsluttet La
Commission
Internationale de
l’Eclairage (CIE)

