Värdegrund
GAIS är en mångkulturell förening där människor med olika etniska, kulturella, religiösa och sociala
bakgrunder möts. Verksamheten ska vara fri från sexism och homofobi. För alla finns gemensamma
idrottsliga och sociala mål riktade till individen, laget och gruppen. För att nå framgångar och mål är det
viktigt att mångfalden används som ett verktyg i utvecklingsprocessen. GAIS traditioner, identitet och
värderingar, som är samlade i ett mer än hundraårigt varumärke, utgör basen för all verksamhet.
GAIS gemensamma värderingar:
●
●
●
●
●

Glädje: grunden för att lyckas
Engagemang: för att prestera på hög nivå
Delaktighet: nödvändigt för att själv kunna vara med och påverka processen
Kommunikation: för att kunna ge feedback
Trovärdig: visa att vi alla är pålitliga

Verksamheten ska präglas av öppenhet där kommunikation, information och dialog bygger på en
värdebaserad människosyn där alla människor behandlas och bemöts lika oavsett bakgrund. Vi
eftersträvar en modell som är uppbyggd enligt följande:
●
●
●
●

Bekräftelse; positivt och ödmjukt bemötande tillgodoser individens behov av trygghet och
acceptans.
Värde; bekräftelse skapar känsla av personligt värde och stärker individens självförtroende
Identitet; starkt självförtroende ger insikt om vem man är
Prestation; känsla av bekräftelse, värde och identitet innebär stora förutsättningar för maximal
prestation utifrån individens förutsättning.

Handlingsplan
I GAIS arbetar vi aktivt för att medvetandegöra spelare, ledare och övriga intressenter om värdegrunden.
Detta gör vi i ledarutbildningar, föräldramöten och lagvis. För att värdegrunden skall kunna följas har
klubben tydliga riktlinjer för hur vi skall agera på och vid sidan av planen. I en verksamhet med aktiviteter
sju dagar i veckan och som omfattar flera hundra deltagare är det dock ofrånkomligt att det ibland
uppstår meningsskiljaktigheter på grund av motstridiga intressen eller helt enkelt för att någon råkat
göra fel. Att konflikter ibland uppstår behöver inte vara negativt utan kan istället, rätt hanterade, bidra
till att förbättra verksamheten för alla. Spelare och föräldrar ska alltid uppmanas att meddela ledare eller
ansvariga i föreningen om man upplever hot eller trakasserier från andra inom föreningen.
GAIS har nolltolerans mot alla former av trakasserier, pennalism, mobbning, kränkningar och vår
verksamhet ska vara fri från svordomar och fritt från rasistiska, sexistiska och homofobiska tilltal. Vi vill
minimera utanförskap och undvika feltolkningar genom att alla ska prata svenska med varandra i
omklädningsrum samt på och vid sidan av fotbollsplanen och i alla sammanhang där det annars lätt kan
uppstå missförstånd och feltolkningar. Inkilningar och/eller avslutningsaktiviteter ska vara fria från
nedvärderande, personliga kränkningar eller inhumana uppdrag. Vi ska vara lyhörda och samtala såväl
individuellt som inom laget kring nätmobbning. Ledare, föräldrar och spelare får heller inte skriva eller
uttrycka subjektiva bedömningar av motståndare eller domare via mail, hemsida eller SMS.

A1 Värdegrund, handlings- och åtgärdsplan

Åtgärdsplan
Konflikter mellan spelare löses direkt av ledarna för gruppen. Föräldrar ska kontaktas vid grova eller
upprepade handlingar. När en eller flera spelare hamnar i konflikt ska alltid båda parter komma till tals
och konflikten ska vara avslutad innan spelarna får fortsätta med verksamheten. Ledare, spelare,
vårdnadshavare eller annan i föreningen som missköter sig åläggs åtgärd i form av tillrättavisning,
varning, avstängning eller uteslutning.
Vid enstaka eller upprepade disciplinära överträdelser, då någon spelare, vårdnadshavare, ledare eller
annan person bryter mot föreningens riktlinjer och/eller värdegrund skall detta lösas enligt nedan.
Särskilt grova överträdelser kan komma att leda till omedelbar avstängning eller uteslutning ur GAIS
akademi.
1. Dialog
a. Diskussion i ledargruppen för att nå en lösning
b. Huvudansvarig träningsgruppen – Vårdnadshavare/Spelare
c. Akademiansvarig P15-U19 – Ledare (P15-U19)
d. Akademiansvarig FS-P14 - Ledare (FS-P14)
2. Varning, Avstängning eller Uteslutning
a. Akademiansvarig P15-U19 - Ledare/ Vårdnadshavare/ Spelare (P15-U19)
b. Akademiansvarig FS-P14 - Ledare/ Vårdnadshavare/ Spelare (FS-P14)
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