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Policydokument för ledare
Vision
Hallby är en av Sveriges ledande föreningar inom idrotterna skidor, skidskytte,
orientering och cykel som utövas i utmanande hallbyterräng!

Verksamhetsidé
IF Hallby SOK är en aktiv och levande förening som stimulerar alla medlemmar
att utvecklas inom skidor, skidskytte, orientering eller cykel utifrån sina unika
förutsättningar. Föreningen utvecklas genom aktiva och engagerade
medlemmar som bidrar till gemenskap, engagemang och glädje.

Förhållningssätt / Värderingar

Gemenskap

Engagemang

www.hallbysok.se

Glädje

IF Hallby skid- & orienteringsklubb

Gemenskap
✓ Välkomnande
✓ Alla får vara med
✓ Grupper för alla
✓ Vi visar en ömsesidig respekt till varandra
✓ Gemensam kläddesign i alla sektioner
✓ Vi skapar Hallby tillsammans

Engagemang
✓ Vi utvecklas tillsammans
✓ Alla ska bli sedda, hörda och lyssna på
✓ Engagerade medlemmar har roligt tillsammans
✓ Alla har möjlighet att lyckas

Glädje
✓ Kämparandan är viktigast
✓ Vi har kul tillsammans
✓ Vi hejar på alla
✓ Vi syns på tävlingar
✓ Livslångt idrottande
✓ Rörelse i naturen är roligt
✓ Alla kan lyckas

www.hallbysok.se
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Hallbyledare
IF Hallby SOK är en förening med över tusen medlemmar. Vi arbetar för att
skapa gemenskap, engagemang och äkta idrottsglädje tillsammans. Att vara
Hallbyledare är ett roligt och meningsfullt ideellt uppdrag, där du har
möjligheten att bidra med din kompetens till att utveckla föreningen.
Vi bygger vår kultur genom att alla ska bli sedda, hörda och lyssnade på. En
Hallbyledare engagerar sig i alla barn & ungdomar, juniorer, seniorer och
veteraner. Våra medlemmar utvecklas både idrottsligt och personligt genom
positiva ledarskapsförebilder. Ditt ledarskap och ditt engagemang är viktigt för
att föra vidare Hallbys förhållningssätt och värderingar.
I en förening finns det många olika individer med olika målsättning. Ditt
uppdrag är att entusiasmera alla medlemmar oavsett prestationsnivå. Det
viktigaste är att uppmuntra kämparandan och den äkta idrottsglädjen.
Tävlingsidrott kan ibland innebära besvikelse och frustation. I en sådan
situation är ledaren viktig för att lyssna in och stötta individen. Ledaren lägger
fokus på att individen reflekterar över sin egen besvikelse och motverkar att
besvikelsen sprider sig vidare till andra människor i dess omgivning. Vi
använder alltid ett vårdat språk som Hallbymedlem.
En Hallbyledare är en förebild både för unga som för äldre medlemmar. För att
synas i samband med sitt ledaruppdrag bär Hallbyledaren Hallbykläder.
IF Hallby SOK:s idrotter skidor, skidskytte, orientering och cykel kräver
utrustning för att kunna utföra idrotterna. En Hallbyledare fokuserar på
utrustningens funktion är viktigare än märke och prisnivå. Du uppmuntrar
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barn & ungdomar samt deras föräldrar till att använda sektionernas Facebooks
medlemssidor för att sälja och köpa begagnad utrustning och kläder.
I en förening behövs alltid inkomstbringande aktiviteter och en sådan aktivitet
är att bedriva gruppträningsverksamhet. Som Hallbyledare ser du till att
närvaron registreras i idrottenonline efter avslutad aktivitet. Uppmuntra event
I IF Hallby SOK är alla välkomna oavsett förutsättningar för att utöva någon av
föreningens idrotter. En förening bygger på att människor som har ett
engagerande intresse förenas kring sitt gemensamma intresse. Därför är det
viktigt att alla våra medlemmar får vara en del av ett sammanhang, att de får
uppleva gemenskap, engagemang och glädje. Vi är en förening med flera olika
idrotter, som vi utvecklar tillsammans.
Vi alla är med och bidrar till en kultur där medgång och motgång hanteras på
ett respektfullt sätt. I en förening med många medlemmar kan det ibland
uppstå meningsskiljaktigheter. Om en konflikt uppstår löser vi det bäst genom
en konstruktiv dialog. Behöver du stöd i en konfliktsituation eller vid en
utmanande situation, så finns alltid IF Hallby SOK:s styrelse som stöd till ditt
engagerande ledarskap.
En Hallbyledare uppvisar ett nytt utdrag från belastningsregister för IF Hallbys
styrelse vart tredje år.
Tillsammans skapar vi en av Sveriges bästa förening inom idrotterna skidor,
skidskytte, orientering och cykel.

Tack för ditt engagemang som Hallbyledare!

www.hallbysok.se

