
 

Vår värdegrund och vår vision  

Vi ska ha en värdegrund och vision som hela tiden samstämmer i sina fundament och som 
innehåller ramar och värdeord som vi agerar efter. Oavsett vilken roll vi har i klubben ska alla 
känna igen ”det grönvita” i vårt sätt att vara, agera och kommunicera. 
 
Vår värdegrund 

I klubben är vi SCHYSSTA LEDARE, SPELARE, MEDARBETARE och FÖRÄLDRAR genom att 
agera efter våra värdeord: 

• Glädje 
• Ansvar 
• Gemenskap 

 
Våra värdeord innebär: 
Glädje 
Vi ser och lyfter varandra i vardagen. Vi är tydliga med att alla är lika värda och agerar för att 
bidra till en god självkänsla. Vi når framgång genom att utbilda och utveckla barn, ungdomar, 
spelare och ledare till bra förebilder och goda medmänniskor. 
 
Ansvar  
Som aktiv i klubben, oavsett roll, tar vi tydligt ansvar för vårt agerande och vår 
kommunikation så att de stämmer väl överens med klubbens värdegrund, stadgar och 
riktlinjer. Vi lever som vi lär och är goda förebilder. Vi agerar på ett sätt som gör att vi 
uppfattas som respektfulla, förtroendeingivande och pålitliga. 
 
Gemenskap 
I klubben har vi ett ödmjukt och inkluderande bemötande som skapar tillhörighet, 
delaktighet och engagemang i våra verksamheter. Vi är här tillsammans och vi är stolta över 
vår klubb. Vi vill vara så många som möjligt, så länge som möjligt och på sikt så bra som 
möjligt. 

 
 
 



Klubbens vision 
Vi är ”Mer än en klubb” och ”Vi skapar glädje och framgång genom att förena idrott, 
samhälle och affärer”. 
 
Klubben står långsiktigt för följande värderingar och dessa ska således alltid följa vid var tid 
gällande verksamhetsplan: 
 
Glädje – vi ser och lyfter varandra, skapar tillhörighet, engagemang, delaktighet och 
gemenskap. Vi är tydliga med att alla är lika värda. 
 
Framgång – Klubben utvecklar och utbildar barn, ungdomar, spelare, medarbetare och 
ledare till bra förebilder och goda medmänniskor. Vi lever efter våra värderingar och driver 
verksamheten i riktning mot våra mål och vår vision.  
 
Idrott – Idrott för alla: barn, ungdom, bredd och elit. Så många som möjligt, så länge som 
möjligt och på sikt så bra som möjligt.  
 
Samhälle – I samverkan med kommunen och andra aktörer verkar klubben för en tryggare 
stad genom att bidra till bland annat inkludering, framtidstro, jämställdhet, integration samt 
att motverka missbruk och mobbning.  
 
Affärer – Klubben skapar mötesplatser, nätverk och affärer för andra. Klubben bygger sina 
affärsrelationer på tillit och förtroende. 
 
Klubben ska bedriva sin verksamhet utifrån de regelverk som finns inom de förbund och 
föreningar som klubben är medlemmar i, samt i enlighet med klubbens egna stadgar. 

Klubbens mål med verksamheten är: 

• Klubben ska ha ekonomi i balans – grundsten för verksamheten  
• Klubben ska ha en viktig roll i att fostra barn och ungdomar på och utanför planen   
• Klubben ska i alla lägen spela bandy som baseras på glädje, teknik och klubbhjärta 
• Klubben ska ständigt agera mot mobbning, rasism, könsdiskriminering 
• Arbetsformer och uppdrag ska utformas och bedrivas så att kvinnor och män 

behandlas lika 
• Klubben ska vara en god representant för Västerås Stad i alla de avseenden klubben 

kan påverka 
• Klubben främjar att barn och ungdomar håller på med fler idrotter och försöker 

tillsammans hitta bra lösningar för att kombinera dem 
• Klubben ska arbeta för att spelare, ledare, medarbetare, funktionärer och övriga 

ideellt arbetande är så många som möjligt, så länge som möjligt och på sikt så bra 
som möjligt 

• Bedriva en aktiv medlemsvård 


