
  

 

SK Ägirs vision 

Livslång glädje i vattnet  

Klubb idé 
Vi vill uppnå glädje, framgång och hälsa utifrån individens egna villkor. 

Vi erbjuder möjlighet till livslång träning. 

Vi lär oss respektera varandra i vår gemenskap i SK Ägir. 

Vi ökar simkunnigheten bland barn, ungdomar och vuxna. 

Värdegrund 

SK Ägir är simklubben där vi tillsammans skapar glädje och gemenskap. 

I SK Ägir får alla möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. 

I SK Ägir behandlar vi varandra med respekt och öppenhet. 

Övergripande policy 

• SK Ägir vill vara en attraktiv förening  

• SK Ägir är positiva till ömsesidigt samarbete med andra föreningar 

• SK Ägir vill verka för att alla känner glädje och kan fortsätta med simning som 

träningsform hela livet 

• SK Ägir vill att alla ska erbjudas utbildning och utveckling inom föreningen 

• SK Ägir har blandade grupper oavsett kön och ålder 

• SK Ägirs träningsverksamhet genomförs med mångsidighet, glädje, långsiktighet 

och fokus på individens utveckling enligt ”röda tråden i simlinjen” 

• SK Ägir är positiva till att aktiva utövar andra aktiviteter 

• För att representera SK Ägir krävs medlemskap 

• SK Ägir följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott. 

Policy ekonomi 

• SK Ägir har en gemensam ekonomi för hela föreningen 

• SK Ägir vill möjliggöra träning för alla och subventionerar träning och tävling 

utifrån föreningens ekonomiska utrymme 

• SK Ägir har en strävan att, genom avgifter, bidrag, sponsring och 

föräldraengagemang, skapa en ekonomi i balans 
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• SK Ägir bedriver en icke vinstdrivande verksamhet, men behöver ett ekonomiskt 

utrymme för utvecklingsarbete, investeringar samt oförutsedda händelser. 

Policy simmare 
• Uppträda på ett positivt och bra sätt på träning och tävling genom att bland 

annat ha ett vårdat språk och att passa tider 

• Vara en god förebild och representant för föreningen 

• Respekt, glädje och gemenskap är våra ledord, i framgång och motgång 

• Gör ditt bästa på träning och tävling 

• Vid mästerskap bära klubbkläder 

• Bidra till en god sammanhållning i gruppen 

• Skolarbete ska prioriteras 

• Följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott 

Policy ledare 

Som ledare är du simklubbens ansikte utåt. Därför är det helt naturligt att du som ledare 
ska: 

• Följa Simförbundets och SK Ägirs vision, policys och riktlinjer 

• Vara ett föredöme för både simmare och föräldrar 

• Visa respekt mot olika kollegor, funktionärer, motståndare, styrelse och aktiva 

• Utbilda och utveckla som ledare 

• Utveckla och bemöta alla simmare på deras egna villkor 

• Undervisning i vattnet är en naturlig del av ledarskapet 

Policy simföräldrar 
Som förälder har du en avgörande roll för ditt barns idrottande. Därför är det helt naturligt 
att du som förälder ska: 

• Stötta och uppmuntra dina och andras barn i alla lägen 

• Följa SK Ägirs vision, klubb idé, värdegrund och policys 

• Ansvara för att aktivt ta del av den information som simklubben ger genom 

tillgängliga kanaler 

• Ta direkt dialog med tränarna om frågor finns kring träning/tävling men 

respektera arbetstid  

• Respektera rollfördelningen tränare/förälder både vid träning och tävling  

• Se till att ditt barn kommer i tid, har ätit och att hen inte tränar vid sjukdom 

• Skolarbetet går alltid före träning. 

• Vara delaktig i simklubbens verksamhet och medverka aktivt i föreningens 

aktiviteter  

• Utbilda till funktionär, i klubbens regi 
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• Stå funktionär på hemmatävlingar samt bortatävlingar när möjligt. 

• Betala avgifter i tid 

Styrelsen 

• Ska finnas tillgänglig för frågor som rör klubbens styrelseverksamhet och den 

primära kanalen är styrelsen@skagir.se 

• Styrelsen ska skyndsamt besvara inkomna frågor 

• Styrelsen ska bedriva ett transparent styrelsearbete 

• Styrelsen är ytterst ansvarig att säkerställa att befintlig policys implementeras och 

följs upp. 

 
Om medveten handling inträffar, i strid med policy och värdegrund, förbehåller sig 
styrelsen rätten att vidta åtgärder. 

 
 


