Certifierad förening
Nu till denna säsong har vi i styrelsen beslutat om att gå med i Upplands Innebandyförbunds nya
projekt som heter Certifierad förening. Syftet med detta projekt är att vi som förening vill skapa en
tryggare och attraktivare innebandymiljö. Projektet består av två huvuddelar, föreningsutveckling och
Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU-modellen). Upplands Innebandyförbund tillsammans med
SISU Uppland bistår med bra resurser för att vi skall kunna bli en Certifierad förening, så det är ett
ypperligt tillfälle för oss som förening att utveckla oss rent organisatoriskt, samt skapa en tryggare
plattform som utmynnar i en bättre miljö för er ledare.
I
detta
nu
arbetar
vi
styrelsen
med att
utveckla
vår
förening.
Vi
ser
över vår verksamhetsplan, policydokument samt
alla
möjliga
utvecklingspunkter. Det
är
ett arbete som ni också berörs av. Utöver det styrelsearbete som genomförs finns det ett antal
kriterier vi som förening skall uppfylla.
Så, hur berörs våra ledare av detta projekt?
Ett av kraven som medföljer i en certifiering är att alla innebandyledare ska kontrolleras mot
belastningsregistret, och då endast mot sexuella övergrepp. Bakgrunden till detta är att det redan är
etablerat hos flera barn- och ungdomsföreningar, och att föreningen då ses som mer seriös. Vi får
också ökade bidrag då av bl.a. kommunen som kräver uppvisat registerutdrag. Och inte minst gör vi
detta för våra barn och ungdomar!
Ledarna skall också vara utbildade enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU-modellen). Denna
modell har även blivit genomklubbad av RF (Riksidrottsförbundet), och alla idrotter under RF följer nu
samma filosofi ”så många som möjligt, så länge som möjligt”. Det är viktigt att vi tillsammans
vidareutbildar oss för att kunna skapa en kvalitetsstämpel i vår dagliga verksamhet. Det är alltså okej
för ledare att missa en match eller träning för att gå på utbildningarna! I slutändan så investerar vi en
massa kunskap i oss själva, samt att det är något vi kommer ha användning av över tid. Det är
en liten kostnad som föreningen mer än gärna investerar i!
Som ledare i vår kommande certifierade förening skall man gå följande utbildningar på den
färgnivå man är ledare inom, enligt SIU-modellen:
1.
Grundutbildningen.
2.
Människan 1.
3.
Atleten 1.
Vi kommer ha kontinuerliga ledarträffar framöver och det är viktigt att alla kommer på dessa! Vi
behöver tillsammans göra detta arbete och ta ett gemensamt ansvar för att skapa en attraktivare
föreningsmiljö i vår förening.
Vilka ledare berör detta?
Detta berör alla ledare som har ett barn- eller ungdomslag, i båset och under träning. Det vill säga:
tränare, assisterande tränare, instruktör (håller i träningarna). Ej lagledare eller kassörer.
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