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VÄRDEGRUND FÖR FÖRENINGEN 
KÄGELKLUBBEN BATALJON 
 
FÖRENINGEN KÄGELKLUBBEN BATALJON är en politiskt och religiöst obunden ideell 

idrottsförening som vilar på en tydlig värdegrund. Denna värdegrund ska ligga som 

Föreningens och medlemmarnas rättesnöre för hur vi bemöter våra besättningar, 

medlemmar och samarbetspartners av alla kategorier, hur vi agerar och hur vi fattar beslut.  

Som medlem inom föreningen förväntas vi alla ställa oss frågan hur vårt agerande 

överensstämmer med vår värdegrund. Denna policy är därför ett verktyg som bidrar till att 

driva verksamheten framåt och som genom sin tydlighet hjälper oss att agera professionellt. 

Värdegrunden utgörs av fyra delar.  

 

Dessa är synsätt, ambition, användning och förebyggande arbete.  

Värdeordet synsätt har särskild betoning på demokrati, jämställdhet, mångfald, 

tillgänglighet samt alla människors lika värde. Detta innebär att vi vill bidra till ett dynamiskt, 

öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och ett intresse för 

gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Det innebär att vi vill bidra till 

den samhällsutveckling som skapar social gemenskap, ett samhälle där alla känner sig 

inkluderade och välkomna. Det innebär att vi tar avstånd från all diskriminering avseende 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
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Värdeordet ambition är att ständigt förbättra vad vi kan göra så att alla känner sig 

välkomnade, inkluderade och engagerade i vår verksamhet. Vi vill vara tillgängliga för alla 

och vi vill att verksamheten ska spegla och präglas av samhällets mångfald. Det innebär att vi 

planerar vår verksamhet med utgångspunkt i att vi är relevanta för alla mål- och 

åldersgrupper i hela samhället. Det innebär att alla ska känna sig bekväma, trygga och säkra i 

våra miljöer och att vi aldrig agerar på ett sätt som utsätter medlemmar, besökare eller 

samarbetsparter för en säkerhetsrisk. Det innebär också att vi har mod och vågar ta ställning 

i frågor som rör alla människors lika värde.  

 

Värdegrund användning ska ligga till grund för hur vi ska agera. Om en medlem är osäker på 

vilken betydelse värdegrunden har i ett enskilt fall, ska denne i första hand kontakta 

närmaste ledare för den aktivitet som avses. I samverkan med och i affärsrelationer, ska 

Föreningen inte ha förbindelse med part eller representant för part vars värderingar står i 

strid med Föreningens värdegrund. Detta förhindrar oss inte att ta initiativ till eller medverka 

i arbeten som inkluderar eller kan inkludera att föra dialog med sådan part.  

 

Värdeordet förebyggande arbete. En policy som bygger på en tydlig värdegrund måste 

hållas levande och diskuteras i det vardagliga arbetet. Föreningens styrelse har det yttersta 

ansvaret i detta, men det är också varje aktiv medlems skyldighet att känna till Föreningens 

värdegrund. I verksamhetsplaneringen ska alltid beaktas hur vi kan förbättra 

utvecklingsområden som rör demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och allas lika 

värde.  
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POLICYDOKUMENT FÖR FÖRENINGEN 
KÄGELKLUBBEN BATALJON 
 

Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för kägelklubben Bataljon.  

Det ska diskuteras och förankras med medlemmar, tränare och styrelse.  

Materialet och förslag på förändringar i policydokumentet ska skickas ut på remiss till samtliga 

medlemmar inom föreningen. Policydokumentet anpassas successivt efter de kommentarer som 

kommer fram vid de olika diskussionerna. Ett Policydokument blir aldrig färdigt. Det ska vara ett 

levande dokument som anpassas till förändringar inom föreningen och i samhället som helhet. 

Slutligen fastställs föreningens policydokument av styrelsen.  

 

Policy för resor  

Resor inom föreningens tävlingsverksamhet ska ske på ett för våra medlemmar säkert sätt.  

Handlingsplan:  

Till och från tävlingsverksamhet ska samordning av resor ske, antingen i privata bilar eller i buss med 

chaufför.  

Några enkla råd som har stor betydelse för säkerheten:  

• Använd bälte.  

• Håll hastighetsgränserna.  

• Ta inte alkohol eller andra droger.  

• Välj en säker bil nästa gång du köper bil.  

• Se till att barnen sitter säkert i bilen.  

• Följ trafikreglerna.  

 

 

Policy för Första hjälpen och Hjärt-lungräddning  

Alla aktiva medlemmar ska ha en till sin ålder anpassad grundläggande kunskap om Första hjälpen 

och kunna larma vid fara. Alla tränare, ledare och funktionärer ska ha kunskap och kunna utföra 

Första hjälpen och Hjärt-lungräddning.  

 

Handlingsplan:  

Föreningen ska erbjuda samtliga aktiva medlemmar utbildning i Första hjälpen. Utbildningen ska 

anpassas till olika åldrars behov och förmåga. Föreningen ska erbjuda samtliga tränare, ledare och 

funktionärer grundläggande utbildning i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning samt även 

repetitionsutbildning.  
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Miljöpolicy  

Verksamheten inom Kägelklubben Bataljon ska bedrivas på ett varsamt sätt gentemot vår natur och 

naturresurser. Vi hushåller med våra materiella resurser och strävar efter att välja produkter som kan 

återvinnas eller återanvändas, med bibehållen eller ökad nytta för våra medlemmar. Vi planerar vår 

verksamhet för optimala transportinsatser, ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan.  

Handlingsplan: Samåkning till och från tävling ska ske då så är praktiskt möjligt. Miljömärkta 

produkter skall användas där så är ekonomiskt och praktiskt försvarbart. Styrelsen har till uppgift att 

se till att detta efterlevs. Avfall skall sorteras och lämnas för återvinning. Dubbelsidig utskrift samt e-

post ska användas för att spara papper och kostnader.  

 

 

Drogpolicy  

Idrotten inom Kägelklubben Bataljon ska vara fri från bruk av alkohol, tobak och dopningsmedel.  

 

För barn och ungdomar innebär vår policy:  

Alkohol:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

Tobak:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

Narkotika:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

Dopning:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

 

 

För vuxna aktiva medlemmar och ledare innebär vår policy:  

Alkohol:  Får inte förekomma vid förening led träning, ungdomsverksamhet eller tävlingsspel. 

Tobak:  Bör inte förekomma när man företräder föreningen. Rökning får ej ske i föreningens lokaler.  

Narkotika:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

Dopning:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

 

För föreningens styrelse innebär vår policy:  

Styrelsens ledamöter samt övriga förtroendevalda ska jämställas med ledare och har samma riktlinjer 

att följa. Styrelsen ska dessutom ansvara för att alla berörda är informerade om föreningens 

drogpolicy och har det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs.  
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För föräldrar till barn och ungdomar innebär vår policy:  

Alkohol:  Får inte förekomma i samband med träning och tävling.  

Tobak:  Bör inte förekomma när man företräder föreningen. Rökning får ej ske i föreningens lokaler.  

Narkotika:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

Dopning:  Får inte förekomma. Förbjudet enligt lag.  

 

Handlingsplan:  

 

Om inte vår policy efterlevs av barn och ungdom gör vi så här:  

Åtgärd: Informerar om vikten av att policyn efterlevs och tar kontakt med föräldrarna.  

Ansvariga: Ledare, tränare och styrelse.  

Ytterst har föräldrarna ansvaret för de minderårigas handlande.  

 

Om inte vår policy efterlevs av vuxen gör vi så här:  

Åtgärd: Informerar om vikten av att policyn efterlevs.  

Person som kommer påverkad till träning eller tävling skall omgående avvisas. Därefter tas en 

diskussion med vederbörande om orsak och eventuella åtgärder.  

Vid upprepning kan avstängning bli aktuell.  

 

Narkotikabruk och dopning medför alltid avstängning och uteslutning ur föreningen.  

Ansvariga: Ledare, tränare och ytterst styrelsen.  

 

 

Så här gör vi för att sprida vår drogpolicy till våra medlemmar och andra:  

Hela policydokumentet sprids till och diskuteras med föreningens alla aktiva, tränare, ledare, styrelse 

och föräldrar via vår hemsida.  
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Policy mot mobbing  

Idrotten ger gemenskap och trygghet. Inom Kägelklubben Bataljon ska alla aktiviteter präglas av 

glada tillrop och ett gott kamratskap.  

 

Policy mot sexuella trakasserier  

Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av 

könstillhörighet eller sexuell läggning.  

• Ingen form av sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering accepteras. Handlingsplan mot 

mobbing och sexuella trakasserier: I arbetet mot mobbing och sexuella trakasserier betonas följande: 

• Agera snabbt.  

• Hämta in fakta från båda sidor.  

• Visa diskretion.  

• Följ upp arbetet Föreningen skall informera aktiva, tränare, ledare och andra om vikten av allas 

ansvar när det gäller mobbning och sexuella trakasserier. Information kan t.ex. ske i samband med 

”lediga stunder” på träning, tävling, läger och gemensamma resor. Vid behov kan stöd fås från 

sakkunniga utanför föreningen.  

 

Jämställdhetspolicy  

Ett övergripande mål i vår förening är att alla – kvinnor och män, flickor och pojkar – ska få bli sedda 

och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.  

Handlingsplan: I Kägelklubben Bataljon ska:  

• Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott.  

• Kvinnliga och manliga idrottsutövare värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.  

• Kvinnor och män ha lika stort inflytande i beslutande organ.  

• Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka 

idrottens utveckling.  

• Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter 

att medverka. 
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Beslut om antagande 

Detta värdegrund- och policydokument blev antaget av Föreningens Kägelklubben Bataljons  

styrelse 2021-03-07. 

 

Styrelsemedlemmar 

Ordförande:  Yngve Hansson 

Kassör:  Kurt Lavett 

Sekreterare:  Torbjörn Pernebro 

Ledamöter: Peter Barkenskiöld 

Patrik Lill-smeds 

Maria Jönsson 

Krister Nilsson 

 

Valberedning: Jenny Smevold 

Juha Sahlman 

 


