IF Finströmskamraterna r.f, IFFK

Riktlinjer för Barn och Ungdoms Idrott
Riktlinjerna har antagits av IF Finströmskamraternas styrelse den 25.7 2013 och träder i kraft
från och med 1.8 2013
Barn- och ungdomspolicyn efterföljs av alla som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet
i vår förening. Våra ledare, föräldrar och berörda medlemma får ta del av dokumentet och
därigenom upplysas om vad som gäller inom föreningen.
Policyn finns tillgänglig på vår hemsida www.iffk.ax
Minst en ledare per grupp inom föreningen skall vara utbildade inom sitt område. Ledare
skall inlämna en lista till styrelsen över vilka utbildningar de gått. Föreningen uppmuntrar
och stödjer ledare att utbilda sig. Nya ledare utan utbildning ska under sin första termin
delta i en grundutbildning för barn- och ungdomsledare eller motsvarande, eller så snart en
sådan ordnas. Ledare som erhåller arvode för sitt uppdrag skall uppvisa utdrag ur
brottsregistret för IFFKs styrelse.
Ledarna skall vara goda förebilder. De ska uppträda på ett tryggt, rättvist sätt och kunna
fånga upp konflikter och missämja bland medlemmar. Deltagarna skall uppträda respektfullt
mot varandra, använda ett vårdat språk och tillrättavisas ifall dåligt språkbruk eller mobbning och
trakasserier förekommer. Föreningen har riktlinjer för tillvägagångssätt ifall någon märker att ett
barn mår dåligt eller har en otrygg vardag och verksamhetsledaren, ledarna och föräldrar deltar i
mån av möjlighet i föreläsningar, kurser och projekt som ordnas inom jämställdhet. Olika
belöningssätt används i grupperna för att uppmuntra barn till att motivera varandra, använda beröm
och få en sammansvetsad grupp där alla stöttar och stöder varandra.

Vi vill introducera barn och ungdomar i hur en ideell förening fungerar. Att man följer de
demokratiska spelreglerna där alla kan påverka verksamhetens inriktning och verksamhetens
framtid. Det är viktigt att man solidariskt hjälps åt, hjälper och stöttar varandra.
IF Finströmskamraterna skall verka i en god anda, sprida glädje till medlemmarna och
skapa gemenskap över åldersgränser. Det ska kännas bra för alla barn och ungdomar att
delta i föreningens verksamhet och målet är att alla ska trivas. Alla barn och ungdomar har
lika värde i föreningen. Alla, oberoende könstillhörighet, religion, kultur, funktionshinder,
familjeförhållanden eller framgångar är välkomna med på aktiviteter och tävlingar på samma
villkor och tillsammans. Medlemmar skall ha möjlighet att delta i sin idrott så länge som
möjligt oavsett sin ambitionsnivå. Föreningen skall erbjuda alla barn och ungdomar
möjlighet att delta i sin idrott. Elit och bredd skall hållas samman. En av föreningens
huvuduppgifter är att bidra till medlemmars utveckling fysiskt, kulturellt, psykiskt och socialt.

Barn och ungdomar skall få möjlighet att utöva sin idrott i den utsträckning de vill. De skall
uppleva glädje och gemenskap. De skall få möjlighet att utveckla ett livslångt intresse för
idrott samt utvecklas personligt och idrottsmässigt från sina egna förutsättningar.

Barn idrott (barn t.o.m. 12 år)
Barn skall leka och lära sig idrott. Vid matcher eller tävlingar skall alla få delta. Resultat är
inte viktigt utan det viktiga är att så många som möjligt deltar och uppmuntras.

Ungdoms idrott (13-18 år)
Alla medlemmar skall ges möjlighet att utvecklas från sina egna förutsättningar. Alla skall få
vara med i sin idrott på sina villkor.
Varje idrott inom föreningen skall följa de riktlinjer som takorganisationen har.

Revidering av policyn
Policyn revideras årligen i samband med föreningens vårmöte och eller höstmöte. Barn och
Ungdomsansvarig för varje sektion inom föreningen utses på mötet.

