
1 
 

Fastställd vid KVGK:s styrelsemöte den 12 september 2019 §105 

 

 

 

Värdegrundspolicy 

Klövsjö Vemdalens Golfklubb  

 

Klövsjö Vemdalens Golfklubb verksamhet i sin helhet skall präglas av 

nedanstående ledord för sin värdegrund. 

Gemenskap.  

I KVGK fokuserar vi mer på utveckling, prestation och social gemenskap än 

resultat. Detta innebär att det viktiga är att alla får delta utifrån sina egna 

förutsättningar och möjligheter. Hos oss duger man alltid som man är.  

Glädje 

Den sociala gemenskapen i vår verksamhet är mycket viktig. I KVGK:s 

verksamhet verkar vi både på tävlingar, träningar och i övrigt över alla 

generationsgränser. Vi ser, bekräftar och stöttar alla som är aktiva i någon 

form i klubben. 

Respekt.  

Vi skall respektera alla vi möter i klubben med vänlighet och respekt och ha 

ett vårdat språkbruk. 
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Mångfald  

Vår klubb har ett demokratiskt synsätt där alla likas värde är viktigt. Vi 

välkomnar alla till klubben oavsett nationalitet, hudfärg, etnisk härkomst, 

religion, ålder, funktionshinder, kön eller sexuell läggning.  

Ärlighet  

Ärlighet och rent spel skall genomsyra hela vår verksamhet. Detta innebär att 

vi tillämpar och följer de antagna regelverk som klubben står för avseende 

både tävlingsverksamhet, medlemsverksamhet och övrig administration. 

Ansvar 

Alla som finns i klubben som aktiv, tränare, funktionär, anställd eller 

styrelseledamot skall få tillgång till och kunskap om klubbens 

Värdegrundspolicy. Alla har en viktig roll i att vara med i den ständiga 

utvecklingsprocessen som gör det möjligt för klubben att utvecklas positivt.  

Konsekvens 

Skulle någon på ett medvetet och allvarligt sätt bryta mot den 

värdegrundspolicy som finns antagen i KVGK kan denne komma att uteslutas 

eller avstängas från att delta i verksamheten. Beslut om avstängning eller 

uteslutning skall fattas av styrelsen. Sådant beslut får fattas först efter att en 

utredning av förseelsen gjorts där den som gjort förseelsen hörts i frågan. 

Speciell hänsyn skall tas till vissa grupper såsom barn och ungdomar som 

finns i verksamheten. 

Om någon person får vetskap om och oroar sig för ett barn situation skall 

denne omgående kontakta ordförande i klubben eller den ledare som finns 

närmast till hands. Den person som gjort en sådan ”orosanmälan” skall alltid 

kräva och få återkoppling på vilka åtgärder klubben vidtagit i fallet. 

Klubben skall alltid vid närmast kommande styrelsemöte ta upp och 

dokumentera inkomna orosanmäningar. 

I förekommande fall skall dock erforderliga åtgärder vidtas omgående utan att 

invänta styrelsemöte. 
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Ordförande är alltid ytterst ansvarig för att erforderlig information och 

eventuella anmälningar till myndigheter görs om så krävs. 

Ordföranden eller den ordförande uppdrar till skall informera barn/föräldrar i 

förekommande fall om det som rör ärendet. 

 

Kommunikation 

Antagen Värdegrund för KVGK skall tillämpas i av styrelse och personal och 

finnas med som vägledning i det dagliga arbetet. 

Förankring och implementation av värdegrundspolicyn skall ske genom att 

den finns med som grunddokument i det dagliga ”samtalet” och 

verksamhetsutövningen i samtlig verksamhet som utövas i KVGK. 

Information om policyn skall finnas på KVGK:s hemsida. 

Eftersom klubben använder sociala medier i sin information och 

kommunikation skall värdegrundspolicyn tillämpas i den meningen att 

olämpligt språkbruk och negativ information inte får användas. 

Värdegrundspolicyn är ett levande dokument som skall beaktas vid varje 

möte, sammanträde eller aktivitet i klubben. Policyn skall finnas med som en 

stående punkt i varje styrelsesammanträde och i som erfordras revideras vid 

behov. 

 


