Robertsfors IK fotbollssektions policy och förhållningsregler
Fotbollssektionens policy och förhållningsregler är utvecklad med grund i Robertsfors IK
stadgar samt i samklang med andra näraliggande föreningars policy i syfte att skapa enighet
kring värdegrunden i Mellanbygden.
I RIK fotboll är ALLA välkomna oavsett ambitionsnivå. Hos oss växer man, såväl på som
utanför planen. Här får alla chansen att uppleva glädjen med fotboll oavsett om man vill
spela med sina kompisar eller satsa på en karriär inom fotbollen eller vara stödjande
funktionär eller förtroendevald.
Våra aktiviteter och arrangemang kräver 100-tals arbetstimmar. ALLA bidrar med
arbetstimmar i syfte att skapa samhörighet och rimliga tidsuttag.
Vi kombinerar bred ungdomsverksamhet med elitfotboll och erbjuder glädje, gemenskap
och utveckling för så många som möjligt.
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Vi är beredda att bidra med ideell arbetstid för att kunna förverkliga medlemsdriven
utveckling av klubbens aktiviteter och arrangemang
Vi är öppna för alla medlemmars önskemål och förslag. Klubbens verksamhet ska
drivas i demokratisk anda och i så stor utsträckning som möjligt genom
majoritetsbeslut
Vi tar avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet eller annan form av
diskriminering av kön eller sexuell läggning
Vi tar avstånd från alla former av våld och mobbning
Vi tar avstånd från allt bruk av alkohol i samband med idrottsliga sammanhang
Vi tar avstånd från allt bruk av narkotika och doping eftersom det är olagligt och
innebär negativa konsekvenser
Vi uppträder alltid med respekt för domare, motståndare, ledare, funktionärer,
föräldrar och åskådare
Vi följer alltid fotbollens regelverk och respekterar domarens beslut
Om konflikter uppstår försöker vi efter bästa förmåga undvika att skada klubbens
anseende. Konflikter löser vi med stöd av ledare och andra förtroendevalda
Vi strävar efter att alltid vara positiva och uppmuntra varandra. Det skapar glädje och
ökar förutsättningarna för en lyckad samvaro och utveckling
Fordonsförare som skjutsar medlemmar ska vara erfaren, och framföra fordon
defensivt. Minst en mobiltelefon ska finnas i fordonet med nummer till lagledare lagrat
i telefonen. Vidare ska färdplanen vara känd av lagledare. Alla ska vara bältade
I händelse av kris eller olycka ska lagledare underrätta sektionsordförande eller
sekreterare så fort som möjligt
Vi betalar medlemsavgiften senast 30 juni varje år

Som medlem:
•
•
•
•
•

Får du möjlighet att påverka klubbens verksamhet
Får du goda möjligheter att utvecklas både som fotbollsspelare, ledare, funktionär
och medmänniska.
Stödjer du underhållet av klubbens arenor och infrastruktur
Möjlighet att träna med välutbildade tränade och ledare, spela matcher och åka på
cuper
Får du vara delaktig i våra arrangemang och ta del av glädjen som finns i att göra
saker tillsammans

Som spelare i RIK ställer du upp på att:
•
•
•
•
•

Vara en god föreningskamrat och hjälpa till med att hålla lagandan och
föreningsandan positiv
Respektera dina motståndare
Spela ett tufft men rent spel
Använda ett vårdat språk på och utanför planen
Med stolthet representera RIK

Som ledare i RIK ställer du upp på att:
•
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•
•
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•
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Vara ett föredöme för spelare och använda ett vårdat språk på och utanför planen
Se till spelglädje, kämpaglöd, positiv attityd och spelförståelse före resultat
Ge alla en möjlighet att finna sin plats i laget genom spel på olika positioner
Ha tålamod och förståelse för individernas olika utvecklingstakt
Instruera spelarna på ett positivt sätt och ge samtliga en möjlighet att utvecklas i sin
takt
Du representerar RIK på träningar, matcher och cuper
Årligen uppvisa ”Utdrag ur brottsbelastningsregister för föreningar” för styrelsen. I
händelse av tveksamheter i samband med detta prövas fortsatt förtroende för
individen av styrelsen.

Fotbollsanhörig
Att vara förälder till barn som spelar fotboll är bland det roligaste som finns och att stötta
sina barn i det de vill göra är en självklarhet. Utöver allt roligt man får vara med om så knyter
man vänskapsband som varar resten av livet. Fotbollen drivs enbart på ideell basis, så ni
föräldrar är oerhört viktiga för RIK genom ert stöd och engagemang. Vi måste alla hjälpas åt
för att ge våra barn så bra möjligheter som det bara går och att ge dem en meningsfull
fritidssysselsättning. I rollen som förälder till ett idrottande barn ingår, förutom att stötta
från sidan vid träning och match, även att vara delaktig vid aktiviteter som bidrar till att få in
pengar till RIK för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. RIK´s policy gäller även för
föräldrar när ni är ute och hejar på era barn i samband med matcher.

Som förälder till spelare i RIK ställer du upp på att:
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Delta vid föräldramöten och aktiviteter som bringar inkomst till föreningen
Se till att ditt/dina barn kommer i tid till träningar/matcher
Se till att ditt/dina barn har den utrustning som krävs
Meddela frånvaro vid träning/match till ledare
Stötta ditt/dina barn utan att pressa
Uppmuntra till träning då hög närvaro ger stor utveckling
Uppmuntra alla barn i laget både vid med- och motgång
Ta avstånd från alla former av mobbing och hjälpa till att stävja dessa
Ta avstånd från alla former av kränkande särbehandling
Informera om ditt barns särskilda behov. Sjukdom, allergi, etc.

Vid matcher gäller:
•
•
•
•

Respektera motståndarlaget och deras publik!
Låt ledarna leda laget, undvik att skrika ’Skjut’ eller ’Passa’ från läktaren
Spring inte in på planen vid ex. en skada. Ledarna tar hand om det och kallar på er
vid behov.
Domare ska under inga omständigheter tillrättavisas eller utvärderas offentligt.
Särskilt utsedda domaransvariga i klubben och i fotbollsförbundet ansvarar för att ge
domarna feed back.

