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Vision
Vår vision är att IBK Husar ska vara en positiv kraft i samhället med en verksamhet som
präglas av glädje och samhörighet men också en vilja att utvecklas. Vi vill långsiktigt satsa
på en bred bas av barn och ungdomar för vilka det blir naturligt att vara aktiva
idrottsutövare in i vuxen ålder.
IBK Husar ska vara känt för att styrelsemedlemmar, ledare, spelare och föräldrar har en
positiv inställning till motståndare och domare och respekterar dem. En representant för
IBK Husar ödslar inte tid på att kritisera domare.
I visionen ingår även att samtliga ledare har en adekvat ledarutbildning, därför erbjuds
alla ledare att delta i ledarutbildningar för lämplig nivå.

Övergripande mål
Vi har som målsättning att erbjuda alla som vill organiserad innebandy från junior upp till
seniorålder. Målsättningen är att satsa på kvalitativt ledarskap som ska hjälpa individerna
att hela tiden utvecklas vilket ska inspirera unga spelare att själva bli ledare i framtiden. I
målsättningen ingår även att varje spelare ska erbjudas kontinuerliga utvecklingssamtal
med sin ledare.

Styrelsepolicy
Som medlem i styrelsen för IBK Husar arbetar man för de visioner, mål och policy som
antagits och är lyssnande och lyhörd för medlemmarnas och deras föräldrars förslag på
förändringar. En styrelsemedlem har en öppen attityd mot kritik. Styrelsen ska årligen se
över visionen, målen och den policy som antagits.

Ledarpolicy
Som ledare i IBK Husar ska man alltid ha en seriös inställning till sin uppgift. En ledare är
ett föredöme för spelarna i fråga om uppträdande och inställning till droger och alkohol.
Som ledare i IBK Husar är man föreningens ansikte utåt mot föräldrar, publik,
motståndare, funktionärer och det övriga samhället. En ledare i IBK Husar ska vara lätt att
samarbeta med.
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Spelarpolicy
Som spelare i IBK Husar kommer man i tid till träningar och matcher och följer de regler
som ledare och laget kommit överens om. En spelare i IBK Husar ska vara delaktig i att
bygga upp en god lagkänsla och hjälpa fram sina lagkamrater i deras utveckling samtidigt
som man själv vill hela tiden utvecklas.

Ungdomslag: Lagledare, tränare och spelare ska innan säsongen tillsammans formulera
förhållningsregler för det egna laget. Förhållningsreglerna ska innefatta lagets uppfattning
om vad det innebär att vara en lagspelare, uppmuntran/beröm till medspelare.
om respekt för varandra, motståndare och domare.
om träningsflit kontra speltid.
om ledare ska få toppa laget sista perioden till exempel.
om att hålla tider/vara ombytt innan träning.
Tillsammans kan laget även formulera målsättningar gällande resultat.

Seniorlag: Lagledare, tränare och spelare ska innan säsongen tillsammans formulera
förhållningsregler för det egna laget. Förhållningsreglerna ska innefatta lagets uppfattning
om vad det innebär att vara en lagspelare, uppmuntran/beröm till medspelare
om respekt för varandra, motståndare och domare
om träningsflit kontra speltid
om att hålla tider/vara ombytt innan träning
om att vara förebilder för ungdomslagen
om att vara med på lagsamlingar
Förutom dessa förhållningsregler ska seniorspelare bidra med tid och insats för klubbens
räkning, utöver träning och match, gällande
sekretariat
föreningsdomare
cuparrangemang
vara med på minst en ungdomslagsträning under säsongen

Föräldrapolicy
Föräldrar ska ta del av information som kommer från föreningen och det lag som barnet
tillhör. Föräldrar förväntas ställa upp på aktiviteter som gynnar det egna laget och
föreningen samt ta åt sig uppgifter som är nödvändiga för att laget och föreningen ska
fungera.
Föräldrar ska se till att barnen kommer i tid till träningar/matcher med rätta
kläder/utrustning samt se till att det meddelas i god tid om man inte kan komma till
träning eller match.

Trafiksäkerhetspolicy
Ledare, föräldrar, spelare och av föreningen anlitade bussfirmor skall vid träningar och
matcher, samt i andra sammanhang när de representerar IBK Husar, alltid följa gällande
trafikregler, vara nykter och drogfri i trafiken, alltid vara utvilad inför resa i föreningens
regi och planera färden till aktiviteter med sådan tidsmarginal att färden kan ske lugnt och
trafiksäkert.
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Ekonomisk policy
Varje aktiv medlem betalar en medlemsavgift där licens och försäkring ingår.
Förutom från medlemsavgiften får föreningen intäkter genom det lokala aktivitetsstödet.
För att täcka de kostnader som medlemsavgift och det lokala aktivitetsstödet inte täcker
kommer en årlig försäljning att ske.
Föreningen har också bestämt att det ska vara möjligt att betala en högre medlemsavgift
för att slippa försäljningen.
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