Det är ju bara lite golf
Medarbetarens perspektiv
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Steve träffar på Jack i korridoren.

STEVE: Tjenare Jack, jag har försökt få tag på dig. Du har väl hört att
GlobalDyne-teamet kommer nästa månad för antagandetester och utbildning?

JACK: Jodå, ryktet går.
STEVE: Nu vill allas vår programchef Abdullah att vi ska ta med dem ut på en
golfrunda. Kan du hjälpa mig att ordna det?

JACK: Visst. Min svåger är medlem i en ny privat golfklubb. Jag kan hjälpa till
med arrangemangen.

STEVE: Fint, tack. Jag visste att jag kunde lita på dig.

SCEN 2

Jack ser Heather i fikarummet.

JACK: Du Heather, gick du inte en runda på den nya golfbanan för någon månad
sedan?

HEATHER: Jo, vi hade jättekul. Men jag slapp betala, som tur var. Jag är fortfarande
på jakt efter den perfekta golfpartnern. En sådan som alltid är lite sämre än jag,
du vet. Ska du med?

JACK: Nej, men Peter bad oss ta med GlobalDyne-teamet. De kommer hit för
antagandetester och utbildning.

HEATHER: Jaså, är det tillåtet? Enligt policyn om gåvor och representation vi
har måste man få tillstånd först. Och har inte det där teamet rätt tajta band till
myndigheterna i landet? Jag är rätt säker på att de inte är helt fristående.

JACK: Jag hjälper bara Steve med bokningen. Han tar hand om resten. Han har
säkert bett om tillstånd.
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SCEN 3

Det är ju bara lite golf
Medarbetarens perspektiv
Någon dag senare träffar Steve på Jack i korridoren igen.

STEVE: Tack för hjälpen med golfutflykten. Det var jättekul.
JACK: Javisst, det var inga problem. Men jag måste säga att jag blev förvånad
över att det godkändes. Jag tyckte att det var lite väl dyrt för att uppfylla
policyn om gåvor och representation. Och med tanke på att de är knutna till
myndigheterna i landet trodde jag det kanske skulle bli svårt.

STEVE: Vad då? Varför sade du inte något om det tidigare? Jag tittade aldrig
i någon policy. Jag gjorde ju bara som Abdullah bad mig.
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