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Generellt
Centrala dokumentet för barn- och ungdomsidrotten i Innebandy
Gästrikland är våra förbundets ”riktlinjer för barn och ungdomsidrott” och
”värvningspolicy” som är publicerade på vår hemsida under
föreningsutveckling. Alla våra förbundspolicys är publicerade på samma
ställe.
Denna förbundspolicy skall ses som en kompletterande samling och
ställningstaganden för förbundets verksamhet.
Övriga centrala beståndsdelar i förbundets värdegrund och policy finns
också publicerade på hemsidan, under #InnebandyForAll och vår
värdegrund.
Stadgar finns publicerade på Innebandyförbundets hemsidan.

Jämställdhet och inkludering
Grundläggande värderingar är de kärnvärden som Idrottens, i detta fall
Innebandyförbundets värdegrund, Innebandyn vill står för. Finns
publicerad på vår hemsida.
Innebandyförbundet vill förebygga och motverka sexuella trakasserier
mot barn, ungdomar och vuxna som är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom
innebandyrörelsen i Sverige.
Sexuella övergrepp är oförenliga med svensk idrotts grundvärderingar. Alla barn och
ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.
Svenska Innebandyförbundet har en policy mot sexuella trakasserier som finns att tillgå på vår
webbplats.
Syftet med policyn och handlingsplanen är att ge riktlinjer, öka medvetenheten kring frågorna och
ge stöd till specialdistriktsidrottsförbund och föreningar att utveckla egna handlingsplaner.

På detta sätt underlättar man för alla idrottsorganisationer och förbereder
dem i att kunna hantera konkreta fall av sexuella trakasserier. Policyn
fungerar också som en vägledning när sexuella trakasserier ägt rum.

Tävling
All tävlingsverksamhet och tävlingsärenden behandlas av
Tävlingskommittén.

Domare
För distriktets domare gäller kravprofilen som finns publicerad under
domarportalen på Innebandyförbundet verksamhet.
Domare får skall ej bära förbundets varumärke på privata tillställningar,
eller i association i/till sammanhang där förbundets varumärke kan
skadas.

Förbundskläder
Samtliga engagerade i Gästriklands Innebandyförbund godkända av
styrelsen skriftligen har rätt att bära förbundets profilkläder och
associeras med deras varumärken.
Som spelare eller ledare på Innebandyförbundets verksamheter
ansvarar man för att bära förbundets kläder med god representation. I
resterande sammanhang, så som föreningsinterna sammankomster/
tävlingar etc skall inte förbundets profilkläder bäras.

