Policy rörande utbildning
för ledare och funktionärer.
Kunniga och inspirerande ledare och funktionärer är en stor tillgång för oss alla och är en förutsättning för
att Sjövalla FK's verksamhet skall vara framgångsrik och ligga i linje med våra värderingar. Därför vill
klubben att alla medlemmar, som vill ta på sig ansvaret för dessa uppgifter, skall ges möjlighet att vid
kurser utveckla sig i ledarskap eller öka sin kompetens. Detta gäller såväl inom de verksamheter som
medlemmen verkar inom, som till exempel trampolin, fotboll, skidor, orientering, skateboard eller
volleyboll som inom frisksporten generellt.
1. Vilka utbildningar och för vem?
En förutsättning för att man skall få gå en utbildning på klubbens bekostnad är att den berör någon
verksamhet som man är (eller avser att bli) ledare eller funktionär för. Detta kan gälla regelbunden
träningsverksamhet eller speciella uppgifter vid större aktiviteter/arrangemang och inom frisksporten.
Alternativt kan också utbildningen gälla uppgifter av mer övergripande karaktär inom klubben eller ses
som en investering inför kommande uppdrag.
2. Vem betalar?
Kurser enligt ovan skall i princip bekostas av klubben. Sektionsanknutna kurser bekostas av respektive
sektion. Kurser av mera övergripande karaktär bekostas av klubben centralt. I sektionernas, respektive
klubbens gemensamma budget bör finnas upptaget en post för ledarutveckling.
Resor till utbildningar för inhämtande av specialistkompetens (som ej genomföres i Göteborgsregionen)
skall, under förutsättning att resandet sker med billigaste färdsätt, bekostas av klubben (respektive sektion).
Överenskommelse om detta skall, innan anmälan till utbildningen sker, träffas med sektionsledare
alternativt styrelsen. Resor till och från övriga utbildningar skall i första hand bekostas av de deltagande
själva. Klubben kan dock hjälpa till med att skapa så låga resekostnader som möjligt.
3. Hur går vi tillväga?
Om en medlem vill gå en kurs och få avgiften betalad av Sjövalla, så är första steget att prata med sin
sektionsledare som därefter diskuterar med klubbens utbildningssamordnare. Beslut fattas sedan
gemensamt. Sektionsledaren ansvarar för att ansökan om möjliga bidrag sker, vilket dock bör kanaliseras
genom utbildningssamordnaren.
Utbildningar som ej är att härröra till specifik sektion hanteras av utbildningssamordnaren och/eller
styrelsen.
Sektionerna ansvarar för att för sina ledare och funktionärer dokumentera hittills gjord utbildning, ta fram
en plan för vilka ytterligare utbildningar som kan vara relevanta, stimulera medlemmarna till att deltaga i
dessa samt sedan följa upp vem som gått vilken utbildning (med bistånd av utbildningssamordnaren).
4. Övrigt.

- Medlemmar som deltar i utbildning som bekostas av klubben och som vid kurstillfället i fråga ej har
någon form av ledaruppdrag eller befattning inom klubben, förväntas att vid senare tillfälle, efter eget val
eller på anmodan, åta sig passande uppdrag eller befattning.
- Det finns många utbildningar som kan vara av intresse för våra medlemmar i allmänhet, men som inte
faller under punkt 1. Bl.a. arrangerar Sv. Frisksportförbundet regelbundet kurser som kan ha en påtagligt
social funktion, speciellt för ungdomar. I den mån man inte speciellt överenskommit om annat med
styrelsen, skall deltagande i sådana kurser betalas av respektive deltagare själv på samma sätt som man
också själv bekostar deltagande i ungdomsträffar och läger.
- Vissa utbildningar, som exempelvis Härryda kommuns ledarvecka, är helt gratis och behöver inte
handläggas genom sektionsansvarig eller styrelse. Däremot bör sektionsledaren och/eller utbildningssamordnaren informeras för dokumentationens skull. Ibland kan det finnas stipendier att söka för
finansiering av en kompetensutveckling, vilket utbildningssamordnaren kan hjälpa till med.
- Sektionsledaren kan delegera frågor rörande utbildning till ev utbildningsansvarig inom sektionen.
- Om utbildningssamordnare för klubben inte finns tillgänglig hanteras ärenden för denne enligt ovan med
styrelsen.

