Funktionärspolicy
Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål - ett leende. Föreningens
verksamhetsidé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Funktionärspolicyn beskriver de förväntningar och förhållningssätt som finns mellan dig som funktionär och
Friskis&Svettis Örebro.
Du är en mycket viktig ambassadör för föreningen. Du känner till och verkar i enlighet med
Friskis&Svettis idé och värderingar. Som en av föreningens ideellt engagerade funktionärer har du en
nyckelroll i att medlemmarna upplever verksamheten positiv och givande. Genom att vara lyhörd, serviceinriktad och välkomnande bidrar du starkt till den upplevelsen. Friskis&Svettis lever och utvecklas
genom ditt engagemang.
Tänk på att deltagande och kommentarer i sociala medier privat kan uppfattas som inlägg från
Friskis&Svettis. Var lojal mot föreningen, våra medlemmar och funktionärer när du pratar om
Friskis&Svettis. Visa respekt och kommentera aldrig någon/något nedsättande. Om du är kritisk till
eller missnöjd med något i föreningen ska detta lyftas internt genom att ta upp det med föreningsledningen.
Skulle du få svårigheter att genomföra ditt funktionärsuppdrag ansvarar du för att ta ställning till om
du kan fortsätta som funktionär. Om du inte följer föreningens policys, värderingar och stadgar kan det
leda till en avveckling av ditt funktionärsuppdrag.
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Det här får du:
• utbildning och introduktion enligt Friskis&Svettis utbildningsplan
• möjlighet till föreläsningar, fortbildningar och inspirationsdagar
• fri träning i Friskis&Svettis Örebro
• Friskis&Svettis Rikskort
• funktionärsförmåner
• en fadder
• funktionärskläder
• tag för inpassering till föreningens lokaler
• inbjudan till funktionärsfester och andra sociala träffar
• stimulans och energi i mötet med medlemmar och funktionärer
• tillgång till ett stort nätverk och nya vänner
• årlig individuell uppföljning i ditt funktionärsuppdrag

Det här bidrar du med:
• engagemang genom en glad och positiv attityd
• tid och lust
• agerar funktionär minst ett pass/vecka, inkl sommar- och julschema
• ordnar själv vikarie vid sjukdom eller annan frånvaro
• lojalitet mot föreningen och funktionärskollegorna
• följer föreningens policys
• deltar i möten och utbildningsdagar som föreningen anordnar
• håller dig a´jour med nyheter som berör ditt funktionärsuppdrag
• tar del av informationen och uppdaterar kontinuerligt din profil på Funktionellt.nu
• är positiv till uppföljning i funktionärsuppdraget samt öppen för en dialog som kan utveckla dig och
verksamheten
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Överenskommelse uppdragstid
Du har blivit uttagen att gå utbildning till
Värd
Du åtar dig att värda minst ett pass/vecka i ett år efter avslutad grundutbildning.
Ledare/instruktörer
Du åtar dig att leda/instruera minst ett pass/vecka i ett år efter avslutad grundutbildning.
Du åtar dig att leda/instruera två pass/vecka, om inget annat är överenskommet med ansvarig,
under ett år efter avslutad grundutbildning.
Går du en vidareutbildning, efter din grundutbildning, åtar du dig att leda/instruera ytterligare ett år.
Om du av någon anledning inte kan uppfylla överenskommelsen kan du bli återbetalningsskyldig till
föreningen för samtliga kurskostnader i proportion till den tid som du varit aktiv som ledare/instruktör.
Om du pga långvarig sjukdom, olyckshändelse, graviditet eller annan orsak inte kan leda/instruera i
följd med den föreskrivna tiden, kan du fullfölja denna tid direkt efter frånvaron (inom ett år), utan att
bli återbetalningsskyldig enligt ovan.
Annat uppdrag
Du åtar dig att engagera dig i ett år efter avslutad grundutbildning.
Du åtar dig att engagera dig 			

efter avslutad grundutbildning.

Överenskommelse tillgänglighet
För att föreningen ska kunna planera och schemalägga verksamheten gör vi denna överenskommelse.
Friskis&Svettis Örebro har rekryterat dig efter behov nedanstående dagar/tider.

Undertecknad har tagit del av och godtar Friskis&Svettis Örebros Funktionärspolicy.
Örebro den

/

Blivande funktionär 				

Namnförtydligande
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