Policy gällande ideellt ledarskap Ås IF
Vi har en bred verksamhet där vi når många barn, ungdomar och vuxna. Vi har flera hundra ideella
ledare. Dessa fantastiska insatser är avgörande och mycket värdefulla. Målet är att fortsatt skapa de
bästa förutsättningar för många människor fortsatt väljer att engagera sig. Att det ideella
engagemanget i Ås IF ska upplevas som värdefullt och kul.

I föreningens stadgar står det att vår förening värnar om det ideella engagemanget. Med det menar
vi att aktivitets- och organisationsledare är medlemmar som själva formar och genomför verksamhet
utan ekonomisk ersättning. Detta görs bland annat för att kostnaderna för medlemmar att delta i
olika lag och idrotter skall vara så låga som möjligt.
I Ås IF bedrivs i största utsträckning barnidrott i åldrar upp till 12 år och därefter ungdomsidrott i
åldrar upp till 20. Vi bedriver i viss mån även seniorverksamhet. Både motions och tävlingsinriktad.
Barnidrotten vilar på Riksidrottsförbundets värdegrundsdokument Idrotten vill och ska bygga på
glädje, lust och allas rätt att vara med och på sina villkor.
Vår ungdomsidrott fortsätter att bygga på dessa värderingar. Så småningom kan det komma mer
inslag där träning och tävling leder till större krav på kompetens och omfattning. Undantag från
regeln om ideellt ledarskap kan då bli aktuell.
Vi bedömer att dessa undantag kan bli aktuella först från 15 år och uppåt. Vid ersättning till ledare
ska alltid huvudstyrelsen informeras. Dessa undantag dokumenteras och kassören i föreningen sköter
alla utbetalningar. Huvudstyrelsen är ytterst den som tolkar policyn och kan också bistå sektionerna
med råd. Huvudstyrelsen kan även upphäva en sektions beslut om ersättning.
Att vara ledare i Ås IF ska inte behöva kosta pengar för den enskilda ledaren. Om det krävs särskilda
kläder, resekostnader, utrustning eller annat för att kunna genomföra sitt ledaruppdrag kan
sektionen stå för de kostnaderna inom sin budget. Inom sektionernas ansvar ligger också ledarvård
inom rimliga kostnader. Det kan vara utbildning, kompetensutveckling, fria klubbkläder eller att ge
något som visar uppskattning.
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