Etisk Policy för Lunds VK
Denna policy beskriver de etiska värderingar och principer som ska vara gemensamma
för spelare, ledare, tränare och föräldrar/målsmän i Lunds VK.
Policyn ska vara ett redskap för att ta ställning i de etiska frågor som uppkommer i
verksamheten.
Att denna policy accepteras och efterlevs av både medlemmar, ledare, tränare och
föräldrar/målsmän för minderåriga spelare är en förutsättning för all verksamhet som
bedrivs inom Lunds VK.
Grundvärderingar
Lunds VK har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och
rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Avståndstagande från alla former av diskriminering
är en självklar del av Lunds VK:s värdegrund.
Tränare och Ledare
Tränare och ledare inom Lunds VK har tagit på sig ansvaret att inom föreningen leda och träna
lagen. Därför skall alla tränare och ledare:
•
Acceptera att han/hon alltid skall föregå med gått exempel och sunt förnuft
•
Aldrig vidta handlingar som kan leda till fysisk eller psykiskt skada mot aktiva eller
medlemmar
•
Aldrig skrika åt, svära åt eller på något annat sätt agera nedlåtande mot medlemmar
eller aktiva
•
Måna mer om välbefinnandet hos barn och ungdomar än att vinna en enskild match
•
Uppmuntra och stötta alla spelare i både framgång och motgång
•
Vara uppmärksam på tecken på ohälsa och agera tidigt
Spelare
Att delta i Lunds VK:s verksamhet ställer krav på uppförande, uppträdande och medmänsklighet.
Spelare skall:
•
Alltid uppträda sportsligt och korrekt
•
Aldrig ägna sig åt mobbning eller avsiktligt skada andra spelare
•
Alltid följa spelets regler
•
Alltid respektera ledare, tränare, motståndare, funktionärer och publik
•
Acceptera att skola och utbildning är viktig och överrider det sportsliga engagemanget
•
Följa de ordningsregler som finns
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Föräldrar och målsmän
Som förälder/målsman skall man inse och acceptera att ens barns deltagande i Lunds VK:s
verksamhet inte är en rättighet utan en möjlighet, genom att dels betala förekommande
föreningsavgifter och lagavgifter samt efterleva föreningens stadgar och policydokument.
Föräldrar och målsmän inom Lunds VK:
•
Uppmuntrar sitt barn att följa spelets regler
•
Tvingar inte sitt barn att delta i en viss idrott mot sin vilja
•
Agerar utifrån en positiv grundinställning till sina barns verksamhet
•
Förödmjukar inte sitt barn eller andra genom att skrika åt aktiva, ledare, tränare,
domare, motståndarlag och andra funktionärer
•
Hjälper sitt barn att komma på träningar och matcher på utsatta tider utvilad och
förberedd
•
Accepterar ledarnas och tränarnas laguppdelningar och spelarpositioner
•
Accepterar att det är ledarna och tränarna som sköter lagets aktiviteter på såväl matcher
som träningar
Brott mot denna policy
Om medlem, aktiv, förälder, målsman, tränare eller ledare inte lever upp till denna policy
kommer vederbörande att påtalas detta.
Sker ingen önskvärd förändring kallas vederbörande till möte med lagledning samt delar av eller
hela Styrelsen. Vid detta möte kan utdelas en skriftlig varning eller avstängning till vederbörande
samt skäl för varningen eller avstängningen. Uteblir vederbörande från sådant möte kan varning
eller avstängning meddelas via post.
Om vederbörande är minderårig skall dessa samtal ske tillsammans med målsman.
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