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IFK Hässleholms värdegrund, handlingsplan och åtgärdsplan
Bakgrund
IFK Hässleholm grundades 1905 och har sedan lång tid en omfattande ungdomsverksamhet. Det
är en stor glädje men också ett stort ansvar att utvecklas tillsammans med barn och ungdomar.
För att ytterligare stärka barnens rättigheter och verka för att sätta barnen i fokus så beslutade
Sveriges riksdag att FNs Barnkonvention blev lag från 1 januari 2020.
IFK Hässleholms värdegrund utgår från Riksidrottsförbundets (RF) värdegrund, vilken är
vägledande för Svenska Fotbollförbundets värdegrund. RFs värdegrund beskrivs inom följande
fyra huvudområden; Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med,
och Rent spel.
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●

Glädje och gemenskap
Fotbollen är en källa till glädje och gemenskap inom IFK Hässleholm och vi välkomnar alla
som vill vara med och bidra till vår utveckling. Fotbollen knyter oss samman som ett
gemensamt intresse där vi träffas, kämpar, vinner och förlorar - tillsammans.

●

Demokrati, delaktighet, och engagemang
IFK Hässleholm vill vara en öppen och demokratisk fotbollsförening där alla har möjlighet
att göra sin röst hörd. Alla är välkomna att vara med och påverka verksamheten. Beslut
fattas på ett transparent sätt. Vi sträcker alltid ut en hjälpande hand när det behövs för att
verksamheten skall fungera och vi är engagerade i våra barns och ungdomars utveckling.
Var och en tar ansvar för att det skall bli så bra som möjligt.

●

Allas rätt att vara med
Alla som vill dela vår gemenskap och spela fotboll, eller hjälpa till, är välkomna till IFK
Hässleholm. Alla skall känna sig välkomna, oavsett ålder, förmåga, födelseort eller
nationalitet, tro, sexuell läggning, etc.

●

Respekt och rent spel
En IFK:are beter sig alltid respektfullt och professionellt mot motspelare, ledare, domare,
publik och alla andra oavsett resultat och uppfattning. Vi är ärliga och står upp när något
är fel. Vi accepterar aldrig fusk, mobbning, eller övergrepp.

●

Hållbart idrottande
Fotbollen skall fostra till ett sunt och livslångt idrottande. Vi tar alltid hänsyn till individen
och god hälsa går före kortsiktiga vinster. Vi tar gemensamt ställning mot alkohol,
narkotika, doping och tobak.1

Se IFK Hässleholms “Föreningspolicy om alkohol.pdf” för mer information.
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Handlingsplan
Syftet med Handlingsplanen är att visa vilka aktiviteter och åtgärder som IFK håller på att
genomföra, eller planerar att genomföra.
Utvecklingen av IFK Hässleholms verksamhet är ett ständigt pågående arbete. Verksamheten
genomlystes ursprungligen 2015-2016 vilket resulterade i framtagandet av reviderade
styrdokument för föreningen, en ledarförsörjningsplan, samt en värdegrund.
Med start våren 2019 antogs en reviderad vision, en strategi, samt konkreta målsättningar.
Kommunikation av detta påbörjades under början av 2020, men fick pausas pga Covid-19.
Eftersom pandemin fortsätter med restriktioner för fysiska möten kommer web-baserade möten
att ersätta fysiska möten om dessa ej går att genomföra senast slutet av Mars 2021.

