
Ledaravtal 2022/2023
Mellan IFK Falköping IK, organisationsnummer 867800-6761 och ______________________________

(Ledaren) med personnummer __________________________ har följande avtal träffats.

Som ledare i IFK Falköping IK Blue Riders lovar jag att:

● Jag kommer läsa och följa alla delar i Blå Tråden och övriga regler och policies för föreningen
● Lägga ett speciellt fokus på det faktum att vi bedriver en breddverksamhet där alla är välkomna, oavsett

förmåga, talang, kön eller bakgrund
● Jag kommer föregå med gott exempel och lära våra spelare att behandla varandra på ett respektfullt och

inkluderande sätt. Om detta inte sker så agerar jag omedelbart för att göra klart vilket beteende som
gäller i vår förening

● Jag kommer bemöta alla människor kring vår verksamhet på ett trevligt och respektfullt sätt. Ett enkelt
sätt är att säga Hej! till alla jag möter i ishallen, oavsett om jag känner personen eller inte

● Jag har samma fokus och lägger lika mycket tid och uppmärksamhet på alla spelare oavsett på vilken
nivå de spelar på. Jag ger individuell feedback i personliga samtal till alla spelare

● Genom mitt agerande och ledarskap verka för att sprida en positiv bild av vår verksamhet och stärka
klubbens anseende

● Jag under säsongen, på klubbens bekostnad, genomgår utbildning om jag inte redan har utbildning
motsvarande klubbens, Svenska Ishockeyförbundets och Västergötlands Ishockeyförbunds krav

● Vi är alla med i samma lag och jag kommer samarbeta med övriga ledare på ett konstruktivt och
hjälpsamt sätt, t ex hjälpa till vid spelarbrister i lagen över och under min åldersgrupp så att vi
motverkar en känsla av lag i laget och att alla hjälps åt för föreningens bästa

● Närvara på merparten av föreningens ledarmöten
● Hjälpa till med rekrytering av ledare och frivilliga genom att tipsa om lämpliga personer
● Ta del av information som mailas ut från föreningen och övriga ledare och direkt ställa frågor om jag

inte förstår eller står bakom föreningens direktiv eller riktning
● Tillse att jag har ett giltigt medlemskap i IFK Falköping IK
● Verka för ett gott samarbete med föräldrar till våra spelare

Ledaren godkänner att IFK Falköping IK registerför Ledarens personuppgi�er i dataregister och att IFK
Falköping IK inom ramen för sina verksamhetsområden, publicerar Ledarens namn i olika media oavsett
framställningsform. Detta avtal gäller för perioden 2022-09-01 - 2023-04-30.

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit ett vardera.

Falköping den

___________________________ ___________________________

Ledaren Ordförande Conny Cruus

IFK Falköping IK Hockey
Midfalegatan 5, Odenrinken, 521 41  Falköping

www.blueriders.net  |  info@blueriders.net


