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Om Täfteå IK
Täfteå IK är en ideell förening som består av en skidsektion, innebandysektion,
fotbollssektion, samt bingo- och nöjessektion. Sektionerna sorterar under huvudstyrelsen.
Samtliga sektioner har egna styrelser, eller arbetsgrupper, som tillsammans med huvudstyrelsen
väljs på föreningens årsmöte. Utöver huvudstyrelse och sektioner består organisationen av ett
kansli/vaktmästeri.

Vår vision
Täfteå IK ska genom vår verksamhet i skidåkning, innebandy och fotboll/futsal, vara en ledande
ungdomsförening i Norrland.

Vår värdegrund
Täfteå IK:s värdegrund baseras på den svenska idrottsrörelsens värdegrund (se www.rf.se).
Denna kan sammanfattas i följande punkter:
• Allas rätt att vara med
• Allas rätt att bli respekterade
• Allas rätt till välbefinnande
Dessa grundläggande värderingar omfattar samtliga medlemmar inom Täfteå IK.
Ansvarig för att denna värdegrund omsätts i den dagliga verksamheten är Täfteå IK:s
huvudstyrelse. Som underlag till denna värdegrund ligger detta dokument, samt Täfteå IK:s
Drogpolicy, Täfteå IK:s Krishanteringsplan, samt Täfteå IK:s Ledarguide.

Vår verksamhetsidé
Den övergripande målsättningen och verksamhetsidén för Täfteå IK är att fylla en idrottslig och
social funktion i Täfteå med omnejd och inom givna ramar fungera som idrottsligt och socialt
föredöme.
All verksamhet som bedrivs ska vila på vår, och därmed den svenska idrottsrörelsens,
värdegrund som finns beskriven på www.rf.se. Det betyder att all verksamhet ska vila på allas
rätt att vara med, allas rätt att vara respekterade, och allas rätt till välbefinnande. Mer specifikt
kan den övergripande målsättningen beskrivas av följande punkter.
•

Att genom en bred idrottsverksamhet bidra till barns och ungdomars fostran med betoning
på samhörighet och kamratskap.

•

Alla barn ska utifrån sina egna förutsättningar erbjudas samma möjligheter.

•

Att utifrån klubbens förutsättningar skapa möjligheter för de ungdomar som vill satsa på sin
sport.
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•

Vuxna som engagerar sig ska erbjudas möjligheter till personlig utveckling.

•

Verksamheten ska utgå från de behov och intressen som finns bland barn och ungdomar i
Täfteå med omnejd.

Täfteå IK:s verksamhetsidé ska fungera dels som en vägledning och styrning i verksamheten,
och dels måla upp en bild av hur föreningen ska vara i framtiden.
Verksamheten ska bedrivas så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl
fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt för både ledare och aktiva idrottsutövare. Våra ungdomar
ska fostras till ansvarskännande människor som respekterar regler och normer; både på och
utanför idrottsarenan. Täfteå IK tar aktivt ställning mot våld, mobbning, rasism, droger och
doping. Vi vill erbjuda en högkvalitativ och genomtänkt idrottsutbildning som är tillgänglig för alla.
Verksamhetsidén ska omsättas inom Täfteå IK genom att:
• Arbeta övergripande med strategiska frågor runt verksamheten
• Stödja tränare och ledare vid behov.
• Koordinera utbildningsbehov för tränare/ledare.
• Stimulera och uppmuntra till sektionsövergripande verksamhet
• Stötta enskilda lag och individer, både på och utanför idrottsarenan.
Se till att Täfteå IK:s lokaler och anläggningar är ändamålsenliga och inbjuder till aktiviteter även
utanför själva idrottandet.
Ledare och ledarförsörjning
Täfteå IK:s strävan är att ha bra och välutbildade ledare i sin verksamhet. Rekryteringen av
ledare ska ske via egen rekrytering. Varje ledare som rekryteras ska erbjudas goda
utbildningsmöjligheter av föreningen. Ledarutbildningar som inte är i Täfteå IK:s regi bekostas av
Täfteå IK centralt, dvs., kostnaden belastar inte sektionen eller det enskilda laget. Varje enskilt
lag eller grupp ska ha ett väl fungerandet team runt omkring sig.
Ledaransvar och uppträdande
Våra ledare ska ha som målsättning att med en kvalificerad verksamhet ge:
• Spelarna en gedigen utbildning och kunskap i den idrott som bedrivs.
• Ledarna ska värna gemenskap, sammanhållning och kamratanda, samt ge de aktiva en
positiv livssyn.
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För att leva upp till dessa krav ska varje ledare agera efter följande riktlinjer:
• På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera de aktiva
• Skapa bra relationer med motståndare och funktionärer
• Bära Täfteå IK:s overall vid alla tillfällen då man representerar föreningen
• Skapa bra föräldra-/anhörigkontakt
• Vara positiv och förtroendeingivande
• Fortbilda sig – utveckla sig själv
• Se och höra alla – upptäcka signaler
• Skapa vi-känsla och kamratanda
• Bjuda på sig själv
• Vara lojal mot föreningen
• Betala aktuell medlems- och deltagaravgift och se till att detta görs i tid
Aktiva idrottsutövare
Våra idrottsutövare ska vara ansvarskännande människor som respekterar Täfteå IK:s regler
och normer; både på och utanför idrottsarenan. Varje enskild idrottsutövare ska:
• Respektera ledare, lagkamrater, motståndare och funktionärer
• Använda ett vårdat språk
• Se till att mobbning/psykning inte förekommer
• Känna till Täfteå IK:s drogpolicy, att droger och idrott inte hör ihop
• Uppträda på ett positivt sätt med stort hjärta för föreningen
• Betala aktuell medlems- och deltagaravgift och se till att detta görs i tid
• Ställa upp på olika arrangemang som föreningen ordnar

