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FÖRÄLDRAPOLICY
Vår förening och dess HG-anda bygger tillfullo på ideella insatser. Vi är värderingsstyrda i allt
vad vi gör. Det finns alltid plats för fler engagerade föräldrar. Ju fler som är med och hjälper till
desto enklare blir det. Syftet med föräldrapolicyn är att skapa en atmosfär av trygghet, glädje
och gemenskap
Föräldrars viljor/åsikter/kunnande är viktiga i alla föreningar, men dessa resurser/kompetenser
ska tillvaratas/hanteras på ett strukturerat sätt för allas trivsel. Som förälder ska du aktivt bidra
med olika arbetsinsatser. En annan viktig del är att du som förälder, genom att känna till
föreningens filosofi och idéer, kan underlätta arbetet för föreningens ledare och styrelse. Det är
också en viktig kanal för framtida ledar- och styrelseförsörjning.
Det är obligatoriskt att samtliga medlemmars föräldrar minst två gånger per termin hjälper till i
samband med våra arrangemang och tävlingar. Oavsett om barnen tävlar eller inte. Det finns ett
stort antal arbetsuppgifter och alla kan därmed bidra med sin kompetens och förmåga.
Tävlingarna genererar väsentliga ekonomiska överskott som kommer hela vår förening tillgodo.
Föreningen
 För att föreningen ska kunna bedriva en bra tränings- och tävlingsverksamhet behövs en
aktiv föräldrainsats
 Att delta på föräldramöten är viktigt för ömsesidig information
 Städning är obligatorisk för samtliga inom HG. Städschema meddelas via epost. Vi
städar för att vi har en egen hall, i andra föreningar städar de inte - men där får föräldrar
bära redskap fram och tillbaka före och efter varje träning. Vi har en egen dukad hall!
 Medlems- och träningsavgifter ska betalas i tid
 Även föräldrarna representerar föreningen i olika sammanhang
 Utöver avgifter behövs olika former av aktiviteter för att dra in pengar till verksamheten
där en föräldrainsats behövs
 Vår hemsida är vår viktigaste informationskälla www.habogymnasterna.se
Ledare
 Ledarna tränar och coachar på träningarna. Ta en aktiv dialog med ledarna hur det går
för ditt barn OCH hela gruppen.
 Under året behövs hjälp på träningar, vid aktiviteter och på tävlingar hör med ledarna hur
du kan stötta verksamheten. FRÅGA!
Träning
 Gymnasten, gruppen och ledarna behöver stöttning i såväl med- som motgång,
positivism sprider sig
 Hjälp till att respektera starttiden för gruppen och meddela ledarna vid frånvaro
 Förbered barnen/ungdomarna på att ta med vattenflaska, ev. tilltugg samt uppsatt hår
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Truppgymnastik är en lagsport – en för alla och alla för en
Stötta i med- och motgång
Respektera deltagande trupper och domarnas beslut

Målsmans bekräftelse
Gymnastens namn:
Personnummer:

Härmed bekräftar jag som målsman för ovanstående gymnast att jag har tagit del av gällande
föräldrapolicy och kommer att följa den.
Ort:

Datum:

Underskrift och namnförtydligande
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