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 POLICYDOKUMENT 

 

Saltsjöbaden 11 november 2016 

 

Vision 

Saltsjöbadens IF- samhällsbyggare som skapar gemenskap och glädje mellan de, i 
första hand boende, i Saltsjöbaden och Fisksätra genom att erbjuda dem möjlighet 
att utöva idrottsliga aktiviteter av alla de slag. 
 

Värdegrund 

Verksamheten ska  

• vara till för alla oavsett kön, ålder eller ambitionsnivå 

• präglas av glädje 

• bedrivas med nolltolerans vad avser lagöverträdelser, alkohol, narkotika, 
tobak, dopning, mobbning samt sexuella trakasserier  

• innefatta mer än idrott 

• bedrivas i enlighet med barnkonventionen 
 
Policies 
 

Denna föreningspolicy skall ses som ett klargörande och ett aktivt ställningstagande 
från Saltsjöbadens IF:s sida.  Ett stort ansvar har ledare, tränare och vuxna som 
förebilder för våra ungdomar. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande 
har på våra medlemmar. I alla sammanhang där medlem kan sammankopplas med 
Saltsjöbadens IF skall denna policy följas. 

 

Alkohol och Droger 

 

Förbud mot förtäring av alkohol 

Föreningen tillåter inte att alkohol förtärs av 

• medlem eller ledare under 18 år 

• medlem eller ledare iförd kläder med klubbmärket eller föreningens namn eller 
lagnamn  

• medlem, ledare eller medföljande förälder under resor eller läger  

 

Föreningen tillåter inte heller att medlem, ledare eller medföljande förälder kommer 
bakfull till en föreningsaktivitet. 

 

Förbud mot narkotika och doping 
Totalförbud råder. 
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Förbud mot tobaksprodukter 
Bruk av tobaksprodukter i samband med träning och tävling är ej tillåtet, det råder 
formellt rökförbud i de lokaler vi bedriver vår verksamhet. 

 

Åtgärder 

• Om det framkommer att en ledare, förälder eller medlem har brutit mot 
reglerna ska samtal ske med den eller de berörda. 

• Om det har framkommit att en ledare har brutit mot reglerna under får ledaren 
ta time out från sitt ledaruppdrag.  

• *I fall som avses time out tar föreningen beslut om ledaren ska befrias från sitt 
uppdrag eller inte när den interna utredningen är klar. 

• Om det har framkommit att en förälder har brutit mot reglerna får föräldern inte 
delta i någon föreningsaktivitet. 

• *I fall som avses föräldrar tar föreningen beslut om föräldern i fortsättningen 
får delta vid någon föreningsaktivitet eller om vederbörande ska stängas av för 
viss tid när den interna utredningen är klar. 

• *Om det under en intern utredning skulle framkomma misstanke om 
alkoholproblem hos medlemmen eller ledaren kontaktas de sociala 
myndigheterna. 

 

Beslut om åtgärder 

Beslut om åtgärder tas av resp. sektionsstyrelse.  
* stjärnmarkering innebär att kontakt tas med klubbchefen eller ordförande i 
huvudstyrelsen för samråd. Vår rekommendation är i de flesta fall ta ett samråd enligt 
ovan.  

 

Alla medlemmar är under träning, tävling eller andra klubbverksamheter 
representanter för NACKA X och då råder begränsningar i att bruka alkohol, tobak 
och droger. Likaså skall tillfälle tillvaratas att diskutera drogfrågor med medlemmarna 
i samband med träning, tävling och läger mm. 

 

Motverka mobbing och kränkning 
Inom Saltsjöbadens IF ska verksamheten bedrivas med största respekt för varje 
individ. Vi motverkar aktivt mobbning, utfrysning, kränkningar. Vi vill även motverka 
elitgrupper som styrs av annat än klubbens övergripande målsättning och 
värderingar. Detta genom att vi sätter barnen i centrum - huvudsaken är att barnen 
har roligt och får uppleva glädjen, utifrån sina egna förutsättningar och vilja. 

Ansvar och åtgärder gällande mobbing och kränkning 
När det gäller mobbing och kränkning läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga 
ledare och föräldrar. Eventuella problem och åtgärder tas upp med tränare och/eller 
styrelsen. Kontakt tas med berörd och målsman.  
 
Sexuella trakasserier kommer polisanmälas.  
 
Bristande respekt mot ovanstående policy kan ytterst innebära uteslutning ur 
Saltsjöbadens IF. Det är upp till alla medlemmar att använda sitt omdöme och ta sitt 
ansvar i dessa frågor. 
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Jämställdhet 
Saltsjöbadens IF:s uppdrag är att främst bedriva barn- och ungdomsverksamhet med 
inriktning på de idrotter som ingår i föreningen, från instegs/skolnivå till 
tävlingsverksamhet, men indirekt även för gemenskap, kamratskap och social 
fostran. Saltsjöbadens IF är via specialidrottsförbunden anslutna till RF och stödjer 
lojalt RF:s mål avseende idrott och jämställdhet. 

Saltsjöbadens IF verkar för jämställdhet genom t.ex. att pojkar och flickor tränar 
tillsammans under lika villkor. Våra tränare undervisar pojkar och flickor tillsammans 
och gör ingen åtskillnad. Då behov uppstår skall det finnas skilda omklädnings- och 
duschrum för pojkar och flickor. 

Styrelsen verkar för att ha en jämnt fördelad styrelse, centralt i föreningen som på 
sektionsnivå. 

 

Skadeförebyggande arbete trygghet och Säkerhet 

Fysisk träning bedrivs så att skador undviks. Tränare utbildas löpande i ungdomars 
fysiska utveckling och förutsättningar samt träningsteknik så att skador undviks. Det 
finns alltid vuxna tillhands i samband med träning för att ta hand om det som behövs. 
Verksamheten bedrivs i hallar där det alltid finns personal kunnig på hjärt och 
lungräddning. Vi följer de råd och rekommendationer som SDF tagit fram när det 
gäller skyddsutrustning. 

 

Ledarutveckling och ungas delaktighet och inflytande 

För Saltsjöbadens IF är ledarutveckling viktig dels för klubbens fortlevnad men även 
för att skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande. Ungdomar ges 
möjlighet att gå tränarutbildning och därmed arbeta som tränare i idrottsskolan mm. 
Styrelse och lagledare uppmuntras att delta i relevanta utbildningar, seminarier och 
kurser. 

 

 

 

  

 

 

 


