
Vision

Mer än idrott - En klubb full av stjärnor



Verksamhetsidé
Vi ska bedriva verksamhet inom fotboll, innebandy, cykel, 
gymnastik och skidor så att alla ges möjlighet till en aktiv fritid 
där man kan ha roligt och utvecklas såväl idrottsligt som socialt.



Värdegrund – Våra ledstjärnor
• Glädje

• Gemenskap

• Respekt/Ansvar

• Utveckling



Värdegrund OIK
Glädje

Vår föreningskänsla skall präglas av glädje och stolthet av att vara tillsammans och utvecklas i föreningen, i  laget och/eller de 
aktiviteter som föreningen bedriver. 

Gemenskap

OIK välkomnar alla att delta efter sina egna förutsättningar. Det ideella engagemanget är den viktigaste kraften i föreningen. Det 
gäller dels föreningens ledare och funktionärer, men också föräldrar och aktiva som hjälper till att driva verksamheten framåt. Om 
vi alla hjälps åt kan vi åstadkomma mycket. För oss inom OIK är alla stjärnor och alla är lika viktiga.

Respekt/Ansvar

Respekt, öppenhet och kamratskap grunden för vårt agerande. Vi står för ett  rent spel,  sportsligt och korrekt uppträdande både
på och utanför arenan. 

Vi uppträder som goda föredömen och ambassadörer när vi representerar vår förening. Ledare och tränare ska förmedla en 
positiv människosyn och vara goda förebilder och representanter för föreningen.  Vi vårdar anläggningar och utrustning så att
dessa kan hållas välskötta och fungerande.

Utveckling

Vi vill stimulera och erbjuda ledare och aktiva möjlighet till såväl idrottslig som social utveckling. Genom att utbilda våra ledare till 
ett bra ledarskap vill vi bidra till en god idrottsfostran hos våra utövare, ledare, föräldrar och aktiva. 

Vi vill också verka för ett gott samarbete och gemensam utveckling med andra föreningar, skolan och övriga 

organisationer i skärgården.



Mål

• Vi skall erbjuda verksamhet som vänder sig till alla, oavsett kön eller ålder

• Alla ska uppleva gemenskap och glädje

• Vi skall leva och agera i enlighet med våra värderingar.



Nästa steg?
Vad innebär detta för mig/oss? 

• Som styrelseledamot

• Som ledare

• Som lag

• Som funktionär

• Som domare

• Som aktiv

• Som supporter

• Som förälder

• M fl



Hur går vi vidare?

• Information, kommunikation, diskussion och dialog

- Ledarträffar

- Lagträffar

- Föräldramöten

m m

• Skapa handlingsplaner/aktiviteter inom lagen

• Att jobba med värdegrunden skall vara en naturlig del av ledarskapet inom 
OIK- Ledarna är viktiga förebilder!



Implementering av OIK:s värdegrund
Uppföljning

• Uppföljning av handlingsplanen sker löpande och som en naturlig del av 
aktiviteterna inom laget.

• Uppföljningen på ledarträffar samt att något eller några lag kommer på årsmötet 
och berättar och ger exempel på det jobb som laget gjort i syfte att stärka OIK:s
värdegrund under det gångna året.



Vad innebär detta för mig? - Exempel
Ledstjärna Innebär för oss … Vi visar detta genom att… För mig som 

individ innebär 

detta att…

Glädje • Föreningskänsla

• Lagkänsla

• Ideellt engagemang

• Ha roligt

• Vi försöker engagera så många som möjligt runt 

lagen.

• Vi uppmuntrar varandra.

• Alla kommer till tals.

• Vi ordnar gemensamma aktiviteter.

• Vi jobbar i” stort och smått”, på lag - individnivå, 

lära sig att ta en förlust. Man måste jobba med 

att behålla glädjen.

• Hitta känslan i att jag gör det för att jag vill. 

• Det är seriöst utan att det blir för allvarligt

• Det ska vara kul för både ledare, utövare och 

föräldrar, ska vara roligt för ALLA!

• Vi skapar lagglädje

• Vi har glada barn

• Det ska vara roligt att gå till träning och match

… 

…



Vad innebär detta för mig? - Exempel
Ledstjärna Innebär för oss … Vi visar detta genom att… För mig som 

individ innebär 

detta att…

Gemenskap • Alla är viktiga

• Alla skärgårdsbor 

får vara med

• Vi hjälps åt

• Ideellt engagemang

• En klubb full av 

stjärnor

• Alla är välkomna och får vara med, man kan 

börja en aktivitet när man vill

• Tjejer och killar ska ha samma möjligheter.

• Alla som tränar skall också få spela matcher och 

tävla.

• Ingen ska känna sig utanför.

• Vi är bra kompisar.

• Alla får delta efter sina egna förutsättningar

• Det är viktigt att få vara en del av ett lag, viktigt 

med den sociala biten  t ex. hur man beter sig i 

gruppen.

• Vi verkar för föreningskänsla genom; dräkter, 

aktiviteter etc. skapar ”Vi känsla”

• Rätt känsla för OIK = positivt för samhället.

• Skapa en ”Vi ses på hallen känsla!”

• Vi försöker lära känna föräldrar

• Vi jobbar för gemenskap över laggränserna

• Vi skapar trygghet i gruppen

• Det är viktigt att göra saker utanför fotbolls- och 

innebandyplanen 



Vad innebär detta för mig? - Exempel
Ledstjärna Innebär för oss … Vi visar detta genom att… För mig som 

individ innebär 

detta att…

Respekt

och Ansvar

• En klubb full av stjärnor

• Rent spel på och 

utanför planen

• Öppenhet

• Vi vårdar anläggningar 

och utrustning

• Vi är goda föredömen 

och ambassadörer

• Vi ger våra barn och 

ungdomar bra 

förutsättningar att 

idrotta

• Vi ifrågasätter inte domslut.

• Vi har ett vårdat språk

• Lyssna på varandra

• Vi välkomnar alla

• Vi pratar gott om vår förening

• Vi är rädda om egna och andras utrustning 

och anläggningar

• Vi kommer i tid till träning och matcher

• Vi verkar för en doping- och drogfri miljö

• Skolan går före idrotten

• Ledare och aktiva kommer alltid väl 

förberedda till träning och match

• Vi gör alltid vårt bästa.

• Vi motverkar all former av våld och fusk.

• Vi förespråkar vikten av god kosthållning och 

sömn/vila.

• Vi deltar inte i träning och matcher med 

infektioner i gruppen

… 

…



Vad innebär detta för mig? - Exempel
Ledstjärna Innebär för oss … Vi visar detta genom att… För mig som individ 

innebär detta att…

Respekt

och Ansvar

• Respektera att alla är olika – alla är välkomna!

• Viktigt med positiv ton – respektfull

• Viktigt med föräldrars ansvar, dvs. delta på 

möten etc.

• Respektera egna laget, motståndare, domare,

ledare och publik

• Tar ansvar för att sköta utrustning/material

• Ställa upp för ledarna

• Äldre spelare/lag tar ansvar gentemot de 

yngre

• Viktigt att föräldrar peppar och uppmuntrar 

sina barn

• Komma väl förberedda träningen

• Alla ledare måste ha samma värdegrund

• Vi ska föregå med gott exempel

• Vi lever som man lär

… 

…



Vad innebär detta för mig? - Exempel
Ledstjärna Innebär för oss … Vi visar detta genom att… För mig som individ 

innebär detta att…

Utveckling • Ledarskap

• Idrottsutveckling

• Social utveckling

• Samverkar/samarbete

• Vi söker aktivt samarbete med andra 

skärgårdsföreningar

• Vi erbjuder våra ledare och aktiva 

utbildning

• Vi lär ut värdet av en god hälsa och 

sambandet kost, hälsa och motion.

• Se varje person och låta alla utvecklas i 

sin egen takt och på den nivå man 

befinner sig

• Utveckla organisationen

• Motivera bra spelare genom att spela med 

äldre/yngre lag

• Betona vikten av både personlig och social 

utveckling

• Samarbete mellan lagen 

• Reflektera över och summera ihop vad 

man lärt sig efter träning

… 

…



Vad innebär detta för mig? - Exempel
Ledstjärna Innebär för oss … Vi visar detta genom att… För mig som individ 

innebär detta att…

Utveckling • Ledarskap

• Idrottsutveckling

• Social utveckling

• Samverkar/samarbete

• Låta barnen stärkas i sin sociala roll

• Låta barnen komma till tals

• Vara öppen för och identifiera nya 

sporter/aktiviteter

• Lyfta upp grupper som lyckats utveckla 

duktiga spelare – vad/hur gjorde de? 

Även lag som misslyckats behålla sina 

spelare – reflektera över vad hände?

• Samarbete mellan lagen samt andra 

föreningar

… 

…


