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Söraby skytteförening 
 

Föreningen vill:  
  
VERKSAMHETSIDÉ  
Söraby skytteförening skall bedriva verksamhet för att ha roligt, må bra och utvecklas 
under hela livet. Det skall vara en populär breddidrott och tillåta en framgångsrik elit, 
både inom de nationella grenarna likväl som inom de internationella. Alla medlemmars 
intressen skall tillvaratas. Föreningen skall bedriva en idrott med samhällsansvar där alla 
kan delta på sina egna villkor, bedriva en seriös och spännande aktivitet med ledare på alla 
nivåer som dessutom skall tillåtas att utvecklas. 
 
SÖRABY SKYTTEFÖRENINGS VÄRDEGRUND  
‐ Glädje och gemenskap  
‐ Ansvar  
‐ Rent spel  
‐ Demokrati och delaktighet  
‐ Allas rätt att vara med  
‐ Fleridrottande 
 
Glädje och gemenskap  
Grunden till att barn och vuxna väljer att idrotta skall alltid vara glädje och gemenskap. Med glädje 
och gemenskap avses att alla skall känna sig trygga och välkomna. Glädje skall finnas hos såväl 
föreningen och ledaren som hos utövaren. Alla ska ha möjlighet att känna delaktighet genom att 
själva kunna påverka sitt idrottande. Om detta finns med vid varje idrottstillfälle, blir idrottandet en 
självklarhet i föreningens prestigelösa vardag. 
 
Ansvar  
Ansvar innebär att vi skall vaka, värna och hjälpa. Vi ska agera föredömligt, följa regler samt ta ett 
ansvar för ett hållbart samhälle både ur ett samhälls-och miljöperspektiv. Genom idrottandet skall 
föreningen och dess ledare ge en grundläggande social fostran i form av hänsyn och respekt för allas 
lika värde. Vi skall ta ansvar och alltid utgå från barnens bästa i deras möte med vår idrott. Inom 
föreningen följer vi FN:s konvention om barns rättigheter- ”Barnkonventionen”. 
 
Rent spel  
Medlemmar skall ges möjlighet att tävla mot jämbördigt motstånd och bli behandlade rättvist samt 
ges möjlighet att tävla utifrån sina egna förutsättningar. En ”vinnare” skapas genom att utövaren 
presterar utifrån dessa förutsättningar och lär sig att hantera såväl vinst som förlust. Alla ska 
behandlas lika och hög etik och moral är rättesnören. Fair play och en dopingfri idrott är en 
självklarhet. Genom att uppmuntra utövaren till fler och bättre prestationer, stimulerar vi den aktives 
utveckling. 
 



Demokrati och delaktighet  
Beslut förankras i organisationen. Alla har rätt att uttrycka sin mening. När ett gemensamt beslut är 
fattat följer alla det. Ett demokratiskt arbetssätt skapar engagemang samt ger trovärdighet och 
öppenhet i organisationen. Det är viktigt att föreningens medlemmar är överens om vilken inriktning 
förningens verksamhet ska ha. På det sättet skapas förutsättningar att genom en ständigt pågående 
process i föreningen levandegöra värdegrundsdokumentet och på så sätt underlätta för 
organisations- och aktivitetsledare att förhålla sig till de värderingar som medlemmarna beslutat om. 

Allas rätt att vara med 
Föreningen skall verka för att förena och inspirera till ett livslångt idrottsintresse som är öppen för 
alla. Alla ska kunna delta oavsett förutsättningar, religion och etnisk bakgrund eller sexuell läggning 
och det ska råda jämlikhet mellan könen. Föreningen skall aktivt verka för att alla, 
organisationsledare, aktivitetsledare och aktiva, ska ges möjlighet att delta utifrån egna 
förutsättningar.  
 
Fleridrottande 
Vi skall inom Söraby skytteförening tillåta och uppmuntra barn att prova på olika idrotter i 
närområdet, utan krav från någon part. Detta ger en bra fysisk, motorisk och social grund för fortsatt 
idrottande i framtiden, oavsett val av idrott. Föreningens organisationsledare (styrelse, kommittéer, 
och så vidare) ska aktivt arbeta för att sätta medlemmarnas perspektiv i fokus genom att skapa 
förutsättningar för ett sunt tränings- och tävlingsklimat för varje individ. 
 
  
RIKTLINJER 
Söraby skytteförening och barn/ungdomar  
- Föreningen vill skapa en större återväxt inom skyttesporten.  
- Föreningen vill att barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid där hänsyn tas till  
individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.  
- Föreningen vill stimulera till bra ledarskap för barn och ungdomar.  
- Föreningen vill att ett stort ungdomsinflytande ska genomsyra organisationen.  
-Föreningens verksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett 
barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter.  
-Föreningen vill att tävlingsverksamhet för barn (upp till 13 år) huvudsakligen ska ske lokalt och 
resultaten ska ges liten uppmärksamhet.  
-Föreningen ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli 
delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och 
andra.  
 
Söraby skytteförening och breddidrott  
- Föreningen vill skapa en organisation där alla platsar.  
- Föreningen vill öka breddverksamheten.  
- Föreningen vill stimulera till aktiviteter som inte enbart syftar till tävlingsutövandet.  
- Föreningen vill skapa tävlingsaktiviteter som passar alla.  
- Föreningen vill att gemenskapen ska vara öppen för alla oavsett egen ambitionsnivå. 

 

 

 



Söraby skytteförening och elitidrott  
- Föreningen vill att alla som har ambition att göra en seriös elitsatsning ska ges möjlighet att göra 
detta.  
- Föreningen vill att tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och 
idrottslig utveckling.  
- Föreningen vill att tränare och ledare erbjuds goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap  
- Föreningen vill att alla inblandade aktivt ska arbeta för rent spel och aktivt motverka doping och 
andra regelöverträdelser.  
- Föreningen vill skapa en långsiktig elitsatsning som resulterar i finalplatser och medaljer i 
mästerskap.  

Söraby skytteförening och samhällsansvar  
- Föreningen vill att medlemmarna ska utvecklas som människor.  
- Föreningen vill arbeta för rent spel och en dopingfri idrott.  
- Föreningen vill arbeta för ett hållbart samhälle där miljö och samhällsfrågor är viktiga.  
- Föreningen vill öka medvetenheten om skyttesportens fördelar hos allmänhet, samarbetspartner 
och beslutsfattare.  

Söraby skytteförening och ideellt ledarskap  
- Föreningen vill ha utbildade och duktiga ledare såsom exempelvis tränare, instruktörer och 
styrelseledamöter.  
- Föreningen vill att ledare ska erbjudas goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap efter 
 dennes ambitioner.  
- Föreningen vill öka rekryteringen av ledare från grupper som idag är underrepresenterade, såsom 
ungdomar, kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund.  
- Föreningen vill att medlemmar erbjuds utbildning som stimulerar till personlig utveckling och 
därmed föreningens utveckling.  
 
Söraby skytteförening och organisationen  
- Föreningen vill ha en tydlig organisation och struktur på verksamheterna så att den utvecklas.  
- Föreningen vill arbeta för att medlemmarna ska ha goda förutsättningar för att bedriva sin 
verksamhet.  
- Föreningen vill skapa ekonomiska förutsättningar för att utveckla verksamheten på alla nivåer. 
 - Föreningen vill arbeta för att säkerställa ett demokratiskt arbetssätt. 
 
Söraby skytteförening och kommunikation  
- Föreningen vill ta vara på medlemmars åsikter för att skapa en utvecklande miljö och framgång.  
- Föreningen vill föra en öppen, snabb och korrekt kommunikation.  
- Föreningen vill att dess medlemmar och organisationens intressenter ska vara korrekt informerade.  
- Föreningen vill stärka kunskap om organisationen och skyttesporten samt öka dess värde som 
idrott. - Föreningen vill aktivt medverka i samhällets debatter som berör vår verksamhet.  

Söraby skytteförening som organisation 
- Föreningen vill skapa en organisation där alla är välkomna.  
- Föreningen vill nå de resultat som har satts upp.  
- Föreningen vill att samtliga medlemmar tar ansvar för sina handlingar. 



HANDLINGSPLAN 
1. Skaffa en bild av läget. Vad har hänt? Vilka är inblandade? Är det akut så se till att säkra miljön för 
den som är utsatt. Undvik att själva försöka utreda vad som hänt i det här steget. Om det blir ett 
polisärende är det viktigt att ni inte har påverkat inblandade personer.  

Om den utsatta är ett barn är det viktigt att tänka på följande:  
• Ta omedelbar kontakt med föräldrarna. Om problematiken misstänks finnas inom den utsattes 
familj ska socialtjänsten istället kontaktas.  
• Identifiera om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet.  

Om förövaren finns i föreningen är det viktigt att tänka på följande:  
• Har förövaren ett förtroendeuppdrag i någon form, ska den personen ta time out under eventuell 
utredning.  
• Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som ett lagbrott – 
anmäl också till Socialtjänsten.  
 

2. Är det ett brott? Om ja, polisanmäl. Vid osäkerhet kontakta polisen för rådgivning. Om det inte är 
ett lagbrott, undersök om det kan vara ett brott mot era eller Riksidrottsförbundets stadgar. Om ja, 
anmäl till berört specialidrottsförbund. Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott så bör ni själva 
försöka reda ut vad som hänt och sedan följa resterande steg i handlingsplanen. Känner ni er osäkra 
så ta kontakt med ert SISU-distrikt eller kontaktpersonen för Trygg idrott på Riksidrottsförbundet.  
 

3. Identifiera vilket behov av stöd som finns hos den utsatta, tränare, föreningsstyrelse, eventuellt 
andra inblandade och eventuell förövare. Här är det nätverk som ni tagit fram under ert 
förebyggande arbete ett mycket viktigt verktyg.  
 

4. Identifiera vilka som behöver information om det som hänt samt vilken form av information det 
ska vara. Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.  
 

5. Följ den rutin som ni byggt upp under det förebyggande arbetet för att följa upp det som hänt. 

 

 

 

 

 

 

Denna värdegrund är fastställd på årsmötet i Söraby skytteförening 2019-03-17 och kommer årligen 
att ses över och vid behov justeras i samband med årsmöte i föreningen. 



 


