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Jämnställdhetspolicy
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 och känna sig delaktiga. Alla
barn och ungdomar har lika värde i föreningen. Alla, oberoende könstillhörighet, religion,
kultur, funktionshinder, inkomst, ålder, politisk åsikt eller 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.
Deltagarna skall uppträda respektfullt mot varandra, använda ett vårdat språk och
tillrättavisas ifall en negativ jargong används 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.
Föreningen följer de riktlinjer som Ålands Idrott och Ålands fotbollsförbund sammanställt för
att trygga barns jämnställdhet inom idrotten. En trygg idrott är fri från diskriminering,
kränkande behandling, mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Även alla vuxna har
rätt att delta i en trygg och respektfull miljö i föreningen. Med start hösten 2020 deltar IFFK i
ett jämställdhetsprojekt som kallas Vägen till idrottens jämställdhetsmål som anordnas av
Ålands Idrott.
Inom föreningen är det både organisationsledarna (styrelsen) och tränare/ledare som är
ansvariga för att säkra och trygga idrottsmiljön. Föreningens ordförande och övriga
ledamöter har alltid det yttersta ansvaret. Om osakligt bemötande upptäcks skall åtgärder
vidtas i föreningen eller i samarbete med Ålands fotbollsförbund eller Ålands Idrott.

