Etikpolicy - VillaAndan
VillaAndan – beskriver på vilket sätt vi i Villa Lidköping Bandyklubb såsom spelare, ledare, övriga aktiva,
supportrar och föräldrar förväntas uppföra oss.
Vi tar med oss VillaAndan in i vardagen, alltså till skolan, arbetet, omklädningsrummet och ut på isen.
Våra spelare och ledare ska vara föredömen bland arbetskamrater, skolkamrater och kompisar.
VillaAndans fem ledstjärnor:






En Villait ger alltid 100 % på träningar och matcher. Han/hon stöttar och hejar på sina kompisar både
i det egna laget och i andra Villa-lag.
En Villait uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
En Villait följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.
En Villait visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar oavsett ålder, nationalitet, etnicitet,
religion, kultur, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.
En Villait tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger, alkohol och dopning.

Sociala medier och internet:
VillaAndan gäller givetvis även på internet och i användandet av sociala medier.

Konsekvenspunkter
Vi räknar naturligtvis med att alla håller sig till VillaAndan och de regler och riktlinjer vi har för
verksamheten. Vad kan ske i Villa Lidköping BK när detta bryts?
Följande tre punkter kan ledare fatta beslut om:




Samtal med spelare/vårdnadshavare. Ska ske för att försöka att få dem att ändra sitt beteende.
Tränaren kan avvisa en spelare från planen för delar av träning och match eller resten av pågående
träning och match. Vårdnadshavare skall då informeras.
Tränaren tar kontakt med spelarens vårdnadshavare. Ska alltid göras när en spelare skickats av
planen. Ska också göras vid upprepade händelser.
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Beslut om nedanstående konsekvenser föregås alltid av samtal mellan förenings Klubbchef,
ledare, berörd spelare och dennes vårdnadshavare.





Spelare kan bli avstängd från träning, matcher, cuper eller träningsläger.
Vårdnadshavare kan bli avstängd från att närvara under verksamheten under en tidsbestämd period.
Uteslutning från föreningen.
Anmäl till sociala myndigheter eller polis vid särskilt allvarliga händelser eller lagöverträdelser.
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