VISION och VÄRDEGRUND
”Sveriges trevligaste klubb”
Varför en gemensam värdegrund?
Värdegrunden fungerar som ett rättesnöre för våra handlingar
och är drivkraften bakom våra beteenden. Det handlar om
klubbens kultur och vilka grundläggande gemensamma
värderingar vi tycker är viktiga att leva upp till. Den ökar vikänslan och håller ihop klubbens olika verksamheter.
En värdegrund består ofta av några ord som beskriver
verksamhetens mest grundläggande värderingar och som
behövs för att skapa de ramar vi behöver för att våga ta beslut
och bygga en väl fungerande organisation.

o
o
o
o
o

Vi vill öka vi-känslan och skapa trygghet genom att se
varandra i större utsträckning och säga HEJ
Vi vill vara prestigelösa och inbjudande gentemot varandra
Vi vill vara generös genom att sträcka ut en hand då vi
känner att det behövs och uppskatta varandra
Vi vill vara engagerade så medlemmarna vill vara med och
utveckla klubben
Vi inbjuder till samarbete och nytänkande.

o Vi har tillit till och förståelse för varandra och
varandras uppdrag, förutsättningar och olikheter.
o Vi visar varandra respekt och lika värde.
o Vi tror på respektfulla möten där gemensamma
intressen överbryggar olikheter och ökar förståelsen
o Vi berömmer och delar glädje.

o
o
o
o
o

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika
villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för
överenskommelser och en god etik och moral.
Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot
mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
idrottsarenan.
Här finns mod att ta tillvara på den kompetens som finns i
klubben så vi ifrågasätter invanda normer och tankesätt
Vi återkopplar konstruktivt när något inte känns bra.
Vi lyssnar på vad som händer i samhället, vi vill ligga i
framkant så vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar
ständigt våra metoder

o

Vi vill känna en ödmjuk stolthet över vår klubb och
det arbete som våra anställda gör.

o

Delar vi stolthet skapar det samhörighet och
inspiration.

o

Vi vill arbeta strukturerat med vår värdegrund och
fokusera på värdeskapande bemötande där vi alla
är en del av kedjan.

