POLICY - BACKE IDROTTSFÖRENING
Ideell förening som bildades 30 april 1916
Föreningens verksamhet bygger på:
•

Kamratskap

•

Trygghet

•

Glädje

•

Gemenskap

•

Idrotta efter egen förmåga

•

Lek

VÄRDEGRUND
Backe IF vill att vår verksamhet skall fungera på följande sätt:
•

Varje deltagare är välkommen oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, kön,
nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar och skall ges utrymme att utvecklas efter sina
förutsättningar och intresse

•

Alla skall ha en positiv inställning till lagkamrater, ledare och funktionärer, både i den egna
föreningen och i andra föreningar i samband med träning, tävling och match

•

Alla skall känna att det är kul med idrott och känna glädje och gemenskap med ledare och andra
aktiva

•

Nolltolerans beträffande droger, rasism, svordomar, motarbeta mobbing och kränkande
behandling

•

Backe IF har utformat en handlingsplan, High Five, där grunden är FN:s konvention om barnets
rättigheter, vi ställer oss också bakom Idrottsbrevets arbete mot sexuella övergrepp mot barn

•

Pojkar och flickor skall behandlas jämlikt

•

Uppmuntra att prova på andra idrotter som erbjuds i föreningen och i mesta möjliga mån se till att
träningstillfällen ej kolliderar med varandra

•

Respektera dom åldersgrupper som bestämts av tränare och ledare, undantag kan göras i
speciella fall och idrotter

•

Vara rädd om och vårda anläggningar samt vår gemensamma utrustning

•

Ledare och aktiva skall vara medlem i föreningen

•

Skolarbetet får ej bli lidande pga idrottandet

LEDARE
•

Ta del av och följa föreningens policy

•

Känna till föreningens organisation och målsättning

•

Vara först på plats med rätt utrustning och gå sist därifrån, se till att utrustning är bortplockad,
omklädningsrum städat efter avslutad aktivitet, gäller även vid tävling, match på bortaplan

•

Ansvara för närvarokort i samband med aktivitet

•

Visa ett lugnt men engagerat uppträdande vid träning, tävling och match

•

Ge positiv kritik, feedback och försöka att alltid vara ödmjuk

•

Tänka på att barn utvecklas i olika takt

•

Aldrig prata illa om aktiva, ledare, domare, funktionärer från egna eller annan förening

•

Inte röka under träning och match

•

Att vinna skall ej vara ett mål för dig som ledare i första hand utan du skall ha roligt tillsammans
med dom aktiva i samband med träning, tävling och match

•

Som ledare erbjuds du utifrån föreningens möjligheter utbildning för ditt ledarskap inom respektive
idrott

AKTIV
•

Ta del av och följa föreningens policy

•

Vara en bra kompis

•

Komma i tid till träning, samling, tävling och match

•

Lyssna på ledarnas instruktioner, följa regler och ej fuska till sig fördelar

•

Respektera domare, funktionärers beslut

•

Heja och stötta sina klubbkompisar och hånar ej motståndare

•

Alltid tacka domare, motståndare efter tävling och match

•

Ha ett bra uppträdande på och utanför tävlingsplatsen/planen

•

Använda ett vårdat språk i samband med träning, tävling och match

•

Ha roligt i samband med träning och tävling

•

Meddela ledare om man ej kan träna eller vara med på tävling, match

•

Ställa upp vid arrangemang som inbringar pengar till verksamheten om du är i rätt ålder

FÖRÄLDRAR / VÅRDNADSHAVARE
•

Ta del av föreningens policy

•

Viktigt att föräldrar/vårdnadshavare är med på ett hörn i verksamheten då det alltid finns saker som
föreningen, ledare behöver hjälp med vid träning, tävling, match

•

Låter ledarna leda träningar, tävlingar och matcher

•

Stöttar sina barn och andras barn

•

Ser till att barnen passar uppgjorda tider

•

Ser till att barnen ej tränar och tävlar vid sjukdom

•

Meddelar ledare om ens barn ej kan träna eller vara med på tävling eller match

•

Hjälper till på föreningens arrangemang om det finns möjlighet

STYRELSE
•

Huvudstyrelsen arbetar med föreningens mål och riktlinjer och bidrar till att verksamheten och
ekonomin är under kontroll

•

Har kontakt med kommun, idrottsförbund och övriga i ärenden som åligger styrelsen

•

Styrelsen jobbar ideellt

SEKTIONSSTYRELSE
•

Planerar verksamheten, jobbar ideellt

•

Upprättar en verksamhetsplan och budget

•

Tillsätter ledare, tränare och sektionsstyrelsefunktioner

•

Ser till att aktiva och ledare har löst medlemskort

•

Redovisar kontanta medel från försäljning m.m.

EKONOMI
Föreningens ekonomi baseras bla. på:
•

Medlemsavgifter

•

Kommunalt och statligt aktivitetsstöd

•

Sponsorer

•

Arrangemang

•

Ideellt arbete

