
Värdegrund

Värdegrund i Lira BK
Alla människor har lika värde och skall behandlas likvärdigt. 
Vi samarbetar med varandra. Relationen till de aktiva, ledare, 

föräldrar och domare skall bygga på förtroende och respekt för 
varandra oavsett etnicitet, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning. 
Lira BK finns för alla.

Nationalitet
Religion

Sexuell 
läggning

Fysiska och 
psysiska 

förutsättningar

Kön
Ålder

Etniskt ursprung
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Vision

Vision i Lira BK

Vi ska skapa Sveriges bästa träningsmiljö för fotboll. 
Med detta menas att vi, med individen i fokus, ska bedriva en verksamhet där alla 
kan känna sig välkomna. Detta innebär för oss att vår verksamhet ska präglas av 

en positiv syn på jämställdhet och mångfald och att vi fullt ut värdesätter det 
mervärde som detta ger oss.

Våra anläggningar ska hålla högsta klass, vara lättillgängliga och erbjuda en 
inbjudande miljö till alla aktiva i alla åldrar.

För att kunna ge våra fotbollsungdomar bästa möjliga utbildning tekniskt, taktiskt, 
socialt och etiskt i en tillåtande miljö ska våra ledare vara välutbildade med avsende 

på ledarskapet såväl som på det fotbollsmässiga 
. 

Inget av detta är möjligt att åstadkomma utan en stabil ekonomi och ett stort 
engagemang från alla föräldrar och en stark föreningskänsla

Vi måste också utveckla samarbetsformer både fotbollsmässigt och socialt mellan 
lagen i samma åldersgrupp och över åldersgränserna. En ”blågul tråd” ska löpa 

genom all verksamhet och vara känd av alla som verkar i den .

www.lirabk.se



Styrdokumnet för Lira BK

-Vison & värdegrund

-Policy för, ledare, spelare och 
föräldrar.
-Policy och mål samt uppföljning 
för verksamheten.
- Krishantering och drogpolicy.
- Utbildningsplan för 
fotbollsverksamheten.
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Organisation



Spelare

Toppmöte
sker genom

Vår värdegrund ,vision och  organisation.

Och vårt mål är att det  blir ett TOPPMÖTE
mellan  Spelare och Ledare

Vilker ger en bra möjlighet  till
Individuell  utveckling för  spelare……

SE varje individ och 
LE är humor glädje, det smittar…

www.lirabk.se



Toppmöte

*Att Se

varje Individ

*Möta

med Respekt

Spelare

Spelare Ledare
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Målsättning Utvecklingssteget

Lära och tillåta ungdomar att utvecklas i grupp och 
individuellt för att bli goda föredömen i samhället.

Verksamhet som ger möjlighet och ställer krav på de 
individer som vill utvecklas.

Träning och matcher ska bygga på att utveckla en 
konstruktiv, teknisk och offensiv fotboll - såväl lag

som individuellt.

Representationslagen skall avancera i seriesystemen.
Vi ska också kunna leverera talangfulla spelare till 

elitföreningar i Sverige.

Arbeta med integrationsfrågor i vårt 
upptagningsområde.



Mål

www.lirabk.se

Mål: att utveckla spelarnas 
fotbollskunnande , 

TOPPmöten.

Socialt mål; att spelarna skall 
vara trygga och trivas 

tillsammans.
-Resultatmål

-Prestationsmål

All vår verksamhet 
genomsyras av positivism.



Utveckling
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Massor med kul….
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