Riktlinjer för ledare
Att vara ledare i Sörskogens IF
Sörskogens IF bedrivs på ideell basis där verksamheten bygger på ett samspel
mellan ledare, spelare, föräldrar och styrelse. Ledaruppgiften är en viktig roll och
innebär ett stort ansvar. Som ledare i Sörskogens IF är du en representant för
föreningen och speglar hur andra ser på våra lag och vår förening.
Som ledare i Sörskogens IF förväntas du medverka i följande:
●

Aktivt deltagande vid ledarmöte.

●

Se till att planerat träningen innan du kommer dit och att samtliga ledare
som är med för dagen vet inriktningen och övningarna.

●

Samarbeta med andra lag i föreningen, oavsett om det gäller
träningstillfällen, utbyte av erfarenhet, material etc. Arbeta aktivt för
föreningskänslan.

●

Ledare i Sörskogens IF förväntas ha rätt utbildning i förhållande till sin
uppgift. Du uppmuntras till att själv leta reda på och anmäla dig till
utbildningar utöver de som föreningen erbjuder. Utbildning bekostas av
föreningen.

●

Planering av dina spelares verksamhet i stort och smått, t.ex.
cupdeltagande, match, antal lag i seriespel, träningsläger etc.

●

Administrera laget t.ex. närvarohantering, kontaktuppgifter samt den egna
lagsidan.

●

Vartannat år lämna in ett begränsat registerutdrag på dig själva så att
föreningen ges kunskap om eventuellt förekommande rättsfall att beakta.

Ledarpolicy
Ledare bidrar till glädje och utveckling, öppenhet och omtänksamhet i en
trygg miljö genom att
●

Följa de olika riktlinjer och policys som föreningen har. Om ett lag av
någon anledning inte kan eller vill följa föreningens riktlinjer ska
avvikelsen först stämmas av och godkännas av styrelsen. Ett lags ledare
kan inte själva bestämma om avvikelse från föreningens riktlinjer och
värderingar.

●

Sätta barnens bästa främst i alla lägen och följa FN:s barnkonvention.

●

Arbeta för nolltolerans mot mobbing, kränkning, utanförskap och
diskriminering.

●

Fördela uppmärksamheten rättvist mellan spelare.

●

Låta alla spela på sin nivå, dela in spelarna vid vissa övningar som kanske
måste läggas på en lite enklare nivå för vissa och en svårare nivå för
andra. Detta för att alla ska få möjlighet att utvecklas i sin takt.

●

Matchen är ett inlärningstillfälle därför ska alla spelare få möjlighet att
spela. Spelare som är kallade till match skall få vara med, bli sedda och
därigenom känna sig behövda.

●

Vi ser positivt på att ägna sig åt flera idrotter och en spelare som missar
enstaka träningar eller matcher på grund av annat idrottsutövande ska
inte straffas genom mindre matchtid eller liknande så länge lagbygget inte
sättas på spel med för låg träningsnärvaro.

●

Agera om man ser att något barn far illa eller inte mår bra.

●

Uppträd alltid korrekt gentemot domare, motståndare, föräldrar, andra
ledare och tränare och spelare.

●

Respekterar vikten av rent spel och respekt för andra människor,
funktionärer och domare.

●

Respektera andra lags träningstid – både inom och utanför föreningen.
Beträd inte planen innan din tid om inte annat är överenskommet och
avsluta din egen träning i tid för att ge plats till nästa lag.

●

Som ideell förening visar vi respekt för de utgifter vi har och behandlar
material därefter.
-
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