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Föreningspolicy
Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi ständigt utvecklar och
förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala, psykiska, fysiska och
sportsliga aspekter stärker trivseln och samhörigheten i föreningen.
IK Rössö ska ha en bred ungdomsverksamhet som grund. Vi vill att så många tjejer som
möjligt skall få chansen att spela fotboll, sida vid sida med den elitinriktade
seniorverksamheten.
Vi ser den breda ungdomsverksamheten som en viktig bas för föreningens verksamhet och är
den skola ur vilken morgondagens A-trupp växer fram. Vi lägger en speciell vikt vid att vårda
och fostra de unga spelarna inte bara inom fotbollen, utan även som människor och som
goda förebilder.

Öppenhet
I IK Rössö Uddevalla är flickor i alla åldrar välkomna. Breddfotbollen är vår bas och alla som
vill pröva på fotboll är välkomna att göra det hos oss. Vi värnar även för ett öppet klimat där
alla behandlas lika oavsett bakgrund, ålder eller fotbollskunnande. I föreningen jobbar vi för
en öppen dialog och kommunikation där föreningens medlemmar har rätt till information och
delaktighet i de beslut som fattas.
Fair Play
I IK Rössö Uddevalla jobbar vi med moral och etik bland spelare, ledare och föräldrar. Vi
jobbar aktivt med att föreningens policy och verksamhetsplan ska följas. Vi ska ha
välutbildade ledare och verkar för att alla följer den utbildningsplan föreningen beslutat om.
Alla inblandade ska verka för att representera föreningen på ett positivt sätt.
Droger och doping
I IK Rössö Uddevalla verkar vi för att skapa en sund miljö där vi undviker droger, alkohol och
tobak. Vi tar avstånd från allt som har med doping att göra, reglerna är enkla, doping är
förbjudet. Vi verkar för att aktivt följa problematik och trender som sker i vårt samhälle och
verkar för att förebygga ohälsa genom att skapa sunda värderingar och verka för att barn
och vuxna får en hälsosam livsstil.

