FÖRENINGSPOLICY

Värdegrund
Hylte/Halmstad Volleybollklubb är en idrottsförening som i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar
bedriver sin verksamhet i syfte att bidra till såväl fysisk och psykisk som social och kulturell utveckling.
Alla som verkar i Hylte/Halmstad Volleybollklubbs namn ansvarar för att följa denna policy. Föreningen
har ansvar för att regelbundet gå igenom policyn med medlemmarna och att den finns lättillgänglig på
föreningens hemsida.
Senast reviderad av styrelsen: 2020-10-21

Grundvärderingar
Hylte/Halmstad Volleys värdegrund vilar i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund, som består av
fyra grundläggande principer:
•
•
•
•

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

Utifrån dessa grundvärderingar uppmuntrar föreningen till att:
•
•
•
•

Ha roligt, se till att alla trivs och mår bra samt får möjlighet att utvecklas.
Låta alla bli sedda, hörda och få vara delaktiga genom att bjuda in till diskussion.
Aktivt arbeta med fair play, inkludering och likabehandling.
Motverka all form av kränkande behandling och diskriminering.

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Hylte/Halmstad Volley vill särskilt belysa
nedan artiklar från konventionen kopplat till föreningens värdegrund:
•

Artikel 2:

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

•

Artikel 3:

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa.

•

Artikel 12:

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

•

Artikel 13:

Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med
respekt för andra personers rättigheter.
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Tränare och ledare
Hylte/Halmstad Volleys tränare och ledare är föreningens viktigaste förebilder och de ansvarar för
kärnverksamheten i föreningen.
Alla tränare och ledare ska utöver grundvärderingarna:
•
•
•
•
•

Träna och utveckla alla spelare som tillhör det (eller de) lag som ansvaras för.
Vara en god förebild, såväl idrottsligt som socialt, och föregå med gott exempel.
Vara lyhörd och uppmärksam på eventuell ohälsa och agera tidigt.
Inkludera såväl spelare som övriga ledare i de beslut som fattas.
Uppmuntra och stötta alla spelare i både framgång och motgång.

Laguttagning
Hylte/Halmstad Volley är en förening för alla och vi tror på att gemenskap och deltagande är ett
vinnande recept. Genom att bygga ett starkt och sammansvetsat lag kommer framgång, både i form
av välbefinnande och goda idrottsprestationer.
Föreningen tillämpar därför inte toppning i sin barn- och ungdomsverksamhet när det gäller Kidsvolley
och Fyrmannavolley. För våra ungdomslag som spelar sexmanna-volleyboll är det däremot acceptabelt
att spela med bästa laget vid kval till och under USM.
För samtliga av våra seniorlag uppmuntrar vi starkt till att alternera mellan spelare och ge alla speltid.
Hänsyn bör tas till träningsnärvaro och träningsflit.

Spelare
Hylte/Halmstad Volleys spelare utgör föreningens kärnverksamhet. Spelarnas välmående och deras
intressen ska därför alltid värderas högst, men föreningen ställer även krav på spelarna. Alla spelare i
föreningens verksamhet förväntas agera hänsynsfullt mot sin omgivning och värna om föreningens
rykte.
Alla spelare ska utöver grundvärderingarna:
•
•
•

Följa spelets regler och uppträda sportsligt.
Värdera skola och utbildning före sitt idrottande.
Ge beröm och bidra med positiv energi till laget.
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Vårdnadshavare
Hylte/Halmstad Volley välkomnar alla vårdnadshavare att engagera sig både på och utanför plan i sina
barn idrottande. Även om vårdnadshavare inte själv är medlem i föreningen uppmanas hen att följa
föreningens stadgar och policydokument.
Alla vårdnadshavare uppmanas utöver grundvärderingarna att:
•
•
•
•
•
•
•

Inte tvinga sitt barn att delta mot sin vilja.
Stötta hela laget och engagera sig i sitt barns idrottande.
Uppmuntra sitt barn att följa spelets regler och uppträda sportsligt.
Hjälpa sitt barn att vara utvilad och förberedd samt hålla utsatta tider.
Acceptera de beslut som tränare och ledare fattar.
Respektera och vara positiv mot motståndarlag, domare och andra funktionärer.
Hålla sig informerad och närvara vid möten för vårdnadshavare.

Agerande vid påträffande av policybrott
Följande påföljder sker om någon av föreningens medlemmar eller vårdnadshavare agerar på ett sätt
som bryter mot denna policy.

Barn och ungdom
Vid mindre förseelser sker följande:
•

Påtala att hens agerande är olämpligt.

Vid allvarligare eller återkommande förseelser sker ovan punkt samt (vid behov) följande:
•
•
•
•

Kontakta vårdnadshavare.
Informera styrelsen.
Samtal tillsammans med vårdnadshavare.
Orosanmälan till socialtjänsten.

Om allvarligare förseelser återkommer sker ovan punkter samt följande:
•

Uteslutning från föreningen.

Vid olagliga förseelser sker ovan punkter sam följande:
•

Kontakt med polismyndighet.
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Vuxna
Vid mindre förseelser sker följande:
•

Påtala att hens agerande är olämpligt.

Vid allvarligare eller återkommande förseelser sker ovan punkt samt (vid behov) följande:
•
•
•

Informera styrelsen.
Enskilt samtal med personen.
Avstängning från eventuella uppdrag.

Om allvarligare förseelser återkommer sker ovan punkter samt följande:
•

Uteslutning från föreningen.

Vid olagliga förseelser sker ovan punkter sam följande:
•

Kontakt med polismyndighet.

Kontakt
Om en medlem känner sig utsatt för något som strider mot denna värdegrund uppmanas hen att i
första hand ta kontakt med vårdnadshavare och/eller ansvarig tränare eller annan ledare.
Det går också alltid bra att direkt ta kontakt med styrelsen. Medlem kan antingen kontakta någon i
styrelsen eller kontakta hela styrelsen via styrelsen@hhvolley.se.
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