Grännabygdens OK
Policy
Gemensam värdegrund
All verksamhet i Grännabygdens Ok vilar på denna gemensamma värdegrund. För att kunna
vara vägledande för våra aktiva och ledare måste den vara känd och accepterad av alla inom
i föreningen Det är också viktigt att kommun, företag och andra föreningar är medvetna om
våra värderingar i samhället och att vi lever upp till dem.
Grännabygdens OK vill vara en välkomnande förening för alla oavsett kön, ursprung eller
förmåga. I Grännabygdens OK ska det alltid vara möjligt att vara med utifrån sina egna
förutsättningar och den egna ambitionen. I Grännabygdens OK är vi främst inriktade på
barn-, ungdoms- och breddidrott, men vi ska också bidra till att utveckla de som har
förutsättningar och siktar på höga idrottsliga nivåer.

Diskriminering - mobbing.
Grännabygdens OK ska ha en god verksamhet som ger arbetsglädje, samhörighet och
trygghet. Ingen ska behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller otrygg. Upptäckt
diskriminering ska omedelbart åtgärdas.

Ledar roll
Grännabygdens ok,s ledare skall uppträda och arbeta med fokus på föreningens bästa samt
ta ansvar för och genomföra sina utlovade åtaganden. Kunskaper är avgörande och
Grännabygdens Ok ska aktivt verka för att ge alla ledare en god utbildning som ger
kompetens motsvarande ledaruppgiften. Vi ska även stimulera våra ledare med bland annat
personalvård för att ge, bidra till större arbetsglädje och samhörighet.

Aktivas roll
Aktiva skall agera som goda representanter för Grännabygdens OK och följa de riktlinjer som
föreningen gemensamt arbetat fram.

Föräldrarollen.
Föräldrars intresse ska stimuleras för att på ett balanserat sätt stödja sina ungdomar och
aktivt delta i verksamheten. Arbetsuppgifter finns för alla inom flera områden. Strävan ska
dessutom vara att genomföra föräldraträffar.

Träning
Grännabygdens Ok ska stimulera medlemmar till att delta vid klubbens gemensamma
träningstillfällen för att genom stort deltagande skapa bred social gemenskap.
Uppmärksamhet ska riktas på att aktiva som är skadade eller sjuka inte deltar i träningen.
Dessa är ändå välkomna till träningar för att ta del av den sociala gemenskapen, under
förutsättning att det inte försämrar sjukdomsbilden eller medför risk för smittspridning.

Tävlingar
Ett korrekt uppträdande vid deltagande i tävlingar är en självklarhet. Fair play ska genomsyra
vårt deltagande. Såväl deltagare som funktionärer ska känna inspiration av att komma till
Grännabygdens OK,s arrangemang. Grännabygdens OK,s mål är att alla ska få vara med
efter sin förmåga. Ledaren ansvarar för att tilldelade uppgifter anpassas efter respektive
individs förmåga.

Kontakt med andra klubbar
Grännabygdens OK ska aktivt söka samarbete med och delta i verksamhet tillsammans med
andra klubbar inom våra verksamhetsområden. Grännabygdens OK ska också sträva efter ett
gott samarbete med övriga föreningar inom kommunen i frågor av gemensamt intresse.

Kontakter med övriga samhället
Grännabygdens OK ska ses som en bra samarbetspartner. På arbete, i skolan och på fritiden
ska ledare och aktiva uppträda som representanter för Grännabygdens OK. Ett socialt
engagemang där alla känner sig välkomna är viktigt.

Alkohol, droger, dopning
Ledare och aktiva ska vara restriktiva vid användandet av alkohol, och helt ta avstånd från
användandet av narkotika, tobak och dopning. Vid barn och ungdomsaktiviteter råder
självklart nolltolerans bland såväl ungdomar som ledare. Stödåtgärder ska sättas in om det
finns misstanke om missbruk.

Jämlikhet, Jämställdhet
Grännabygdens OK ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär att alla,
oavsett etnicitet, sexualitet, kulturell och social tillhörighet, politisk eller religiös åsikt ska ha
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika
kön. Alla ska bli bemötta med respekt och ha samma sociala ställning. Alla ska utöva idrott
på samma villkor i Grännabygdens OK

Miljömedvetenhet
Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn.
Medvetenhet om miljöns krav och människans åverkan är en viktig del av barn och
ungdomars fostran. Grännabygdens OK tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt
anpassa verksamheten så att den inte påverkar miljönegativt. Naturen är vår ”idrottsplats”,
här har vi mot bakgrund av bland annat allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl
rättigheter och skyligheter.

