NBK värdegrund 2021
Varför finns vi till?
Nöbbele bollklubb ska vara en förening för alla. NBK ska erbjuda aktiviteter med
rörelseglädje och gemenskap för såväl gammal som ung och därigenom göra det möjligt för
alla att motionera på hemmaplan. NBK ska också främja samhörighet i byn genom
samverkan med övriga föreningar i Nöbbele och genom arrangemang där byn träffas och
gläds.
Vad står vår förening för?
I Nöbbele bollklubb är alla välkomna att delta. Vi tar till vara alla medlemmars engagemang
och visar att alla behövs. Vår verksamhet vilar på följande punkter:
Ledstjärnor: Alla kan och får. Allas lika värde. Glädje, gemenskap och sammanhållning.
Vår barn- och ungdomsverksamhet följer Svenska fotbollsförbundets “Spela, lek och lär”
med de fem riktlinjerna:
1, Fotboll för alla.
2, Barns och ungdomars villkor.
3, Glädje, ansträngning lärande.
4, Hållbart idrottande.
5, Fair play.
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/tranarutbildning/fsll/
Trygga föreningsmiljöer: Ledare föregår med gott exempel. Nolltollerans mot
diskriminerande språkbruk i alla våra aktiviteter. Lyhörda, observanta och engagerade ledare
som vågar ingripa om de ser att något felaktigt pågår.
Krisplan: Skulle oegentligheter upptäckas är polisanmälan en självklarhet. Ledaren
rapporterar till ordföranden som är den ytterst ansvarige och ansvarar för att polisanmälan
blir gjord. Berörd person stängs av från föreningen under tiden som utredning pågår.
Drog-, doping- och alkoholpolicy: Alla våra aktiviteter är drogfria. Det är inte tillåtet att föra in
alkohol/droger på Värnövallen, varken vid våra fotbollsmatcher eller vid idrottsevenemang.
Se vidare vår drogpolicy och handlingsplan.
Allas rätt att vara med: Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika
värde. Ingen får diskrimineras. (artikel 2). Vår förening ska göra det möjligt för alla som vill
att delta oavsett funktionsvariation, kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller
könsöverskridande identitet eller uttryck.
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/
barnkonventionen-kort-version/
Från ord till handling:
Föreningen arrangerar regelbundet fortbildning för våra ledare inom värdegrundsarbete,
exempelvis genom SISU. Föreningens värdegrundsdokument hålls aktuellt genom årlig
revidering och publiceras på hemsidan.

Framtagande och datering:
Detta dokument är framtaget 2019-02-20. Medlemmarna har involverats genom en digital
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