ÖSTK´s värdegrund
Östra Stadsgränsens Tennisklubb bildades 20 maj 1948 grundare
var bröderna Torleif och Sverker Ulfsson. Tennis och Bordtennis var sporterna
som ingick i klubben, under en kort tid var även badminton med. I början var
klubben endast till för personer boende i Brämhult men detta togs bort efter
några år. Idag förfogar klubben över 2 grusbanor på Svinåsagatan med
tillhörande klubbstuga, Bordtennisen bedrivs på Brämhults Fritidsgård.
Idrottsmässigt har Bordtennisen varit framgångsrikast med en andra plats i
damallsvenskan 1966.



Glädje och gemenskap
Alla skall känna glädje och gemenskap i sitt idrottande oberoende av skicklighet och kunnande.



Demokrati och delaktighet
Alla som har betalt medlemsavgiften har samma rösträtt på föreningens årsmöte.



Allas rätt att vara med
Alla oberoende av kön, handikapp, härkomst, sexuell läggning har rätt att deltaga i klubbens aktiviteter



Rent spel
Klubben motarbetar allt vad fusk och doping innebär. Klubben arbetar också för en drogfri miljö, fri från
tobak, alkohol och andra droger.



Utbildning
Fortbildning av ledare sker kontinuerligt med hjälp av SISU och SBTF. Alla nya ledare får en
ledarpärm som innehåller klubbens ordningsregler m.m. som gås igenom på ett uppstartsmöte.

Ordförande: Mikael Hammargren 073-8263833
Ordförande Bordtennis: Carl-Johan Nilsson 070-6212585
Chefstränare: Bengt Stenqvist 0702-203472
E-post: bordtennis@ostk.se
Hemsida: www.östk.se

Alkohol-Droger-Doping
ÖSTK anser att idrottsklubbar har ett stort ansvar att bidra till ett
samhälle där man motverkar bruk av droger.
Klubben har nolltolerans mot användande av droger-dopingmedel
samt alkohol inom klubbens aktiviteter av såväl utövare som
styrelseledamöter.
Spelare/ledare som bryter mot detta:
 Kallas till samtal (ungdom med målsman)
 Åtgärdsprogram upprättas
 Uppföljning
Ansvarig är tränare och ordförande

ÖSTK Krishantering
En krishanteringsplan syftar till att stödja föreningens medlemmar och närstående i situationer
som avviker från det normala och som kan betraktas som akut kris där det kan bedömas att
hjälp utifrån kan behövas.
Krishanteringsplanen skall vara väl känd och förankrad bland alla i vår förening.
Ansvarig för krisplanen är huvudstyrelsen.
Krishanteringsplanen förvaras på kansliet, och finns även på föreningens hemsida.
Medlemmar i huvudstyrelse som ej har aktiv del i krisgrupp alternativt i sektion skall också
vara väl bekant med planen.

Kontaktuppgifter till Krisgruppen:
Namn: Carl-Johan Nilsson 070-6212585
Mikael Hammargren 073-8263833
Bengt Stenqvist
0702-203472

Mediaansvarig

Sammankallande är den av ovan personer som först blir kontaktad vid ev. kris

Omedelbara åtgärder vid akut kris/olycka för dig som är på olycksplatsen




Ring 112
Kontakta föreningens krisgrupp
Samla in fakta: Vad har hänt, vilka är inblandade vart har skadade transporterats, hur
är situationen nu

Du får information om att någon medlem i föreningen tar skada
fysiskt eller psykiskt på grund av tillexempel mobbing, diskriminering eller
sexuella övergrepp.

Miljöarbete
Klubben källsorterar enligt Borås Stads anvisningar.

Vid arbete vid vår Tennisanläggning används miljövänliga produkter
som akrylatbensin.
Ogräshanteringen vid tennisbanorna sköts utan kemiska produkter
(rensning för hand)
Vi förordar att samåkning sker vid sammankomster.

Brandsäkerhet
Vår klubbstuga består av en mindre samlingslokal och två
omklädningsrum. Köket är utrustat med brandvarnare. Vi har utöver
detta brandsläckare och brandfilt placerade innanför ytterdörren till
samlingslokalen.

Rutiner vid uthyrning av tennisbanor
Banorna kan hyras av företag och privatpersoner, abonnemang
bokas genom kansliet, enstaka timmar/kuponger köps för
närvarande på Preem Hulta





Banorna skall sopas och i ordning ställas till nästa hyresgäst
Inget spel vid regn eller åska
Möjlighet till bevattning finns vid torra och hårda banor
Allmän uthyrningsinformation finns vid anslagstavlan samt på
klubbens hemsida

