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Ny Ledare i föreningen
Som Ny ledare vill vi som förening först och främst välkomna dig till Utbynäs SK. Vi värderar högt att
du vill ge av din dyrbara tid till att vara ledare och hoppas att du kommer att trivas tillsammans med
oss och vara en del av vår förening. För att underlätta för dig att komma in i din roll som ny ledare
har vi formulerat några riktlinjer som vi vill att alla ledare följer.
Som ledare i Utbynäs SK:
•

•

•

•

Är du en representant för föreningen och då följer våra Förenings-, Alkohol-, Barn- och
Ungdoms- samt Jämställdhetspolicys. Dessa finns på hemsidan; utbynassk.se under fliken
’Våra styrdokument’. Det är viktigt att du snarast läser igenom dessa.
Vill vi ge dig utbildning för den idrott du är aktiv i. För att möta våra aktiva på bästa sätt är
det viktigt att våra ledare har relevant kompetens och ett förhållningssätt som gör att den
aktive växer, både som idrottsutövare och som människa. Utbynäs SK ansvarar för anmälan
till utbildningar och det är viktigt att vi följer förbundens utbildningsmatriser på rätt sätt.
Vill vi att du visar god klubbkänsla och har övergripande kunskap om föreningens
verksamhet. Vi vill också att du medverkar på föreningens utbildningar, gemensamma
ledarmöten och informationsträffar för att på så sätt få en helhetssyn och kunna följa
föreningens mål och visioner. Ledare i föreningen ska vara goda föredömen, visa hänsyn till
varandra, motverka mobbing och utanförskap samt visa god sportsmannaanda mot alla både
på och utanför plan. Om du är missnöjd eller har åsikter om hur föreningen drivs/sköts
uppskattar vi om du inte visar det inför ditt lag eller andra utan tar det med berörda
personer vid lämpligt tillfälle.
Vill vi att du inom 30 dagar från det att du skriver in dig som ledare, genomgår en intern
utbildning med viktig information om vår hemsida, närvarorapportering, SISU-blanketter
samt föreningens visioner, mål och värderingar. De nycklar och taggar som behövs för att
bedriva träningar för ert lag kommer delas ut vid detta tillfälle mot en deposition och dessa
är personliga. Föreningen står för ledarkläder till respektive ledare och idrott. För fotboll
gäller coachjacka, träningsoverall, mössa, t-shirt, shorts och strumpor samt sportbag. För
innebandy gäller coachjacka eller vindjacka, träningsoverall, t-shirt, shorts och strumpor samt
coachväska. Notera! Coachjackor är inte personliga utan är utlån från föreningen.

Är det något du undrar över eller har tips på hur vi kan utveckla vår verksamhet ytterligare är du
självklart välkommen att höra av dig till vårt kansli, någon av dina ledarkollegor eller till styrelsen.
Återigen välkommen till oss i Utbynäs SK.
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