Lycksele Konståkningsförenings mål

Lycksele Konståkningsförening – en förening som
genomsyras av engagemang, glädje och personlig utveckling.
I vår förening ska det finnas utrymme för både en bredd och
en topp. Dessa båda är varandras förutsättningar och därför
lika viktiga, och klimatet i föreningen ska sporra åkare
oavsett nivå, att vilja och våga utvecklas. I föreningen tror vi
att det leder till engagemang, glädje och personlig
utveckling.
Föreningens arbete för att nå det målet ska alltid vila på vår
värdegrund och den gäller för alla som är verksamma inom
föreningen: utövare oavsett nivå, tränare, funktionärer,
styrelse och föräldrar.

Lycksele Konståkningsförenings värdegrund

Vi ger alla medlemmar möjlighet att uppleva glädje, glöd och
gemenskap.
Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i
samband med konståkningsverksamhet.
Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt
i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och
ambitionsnivå.
Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra
dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt
skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande
stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet
och förbundet.
Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar
spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

Vår värdegrund följer Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod.

VÅRA SPELREGLER
För att skapa

TRYGGHET OCH TRIVSEL
i vår förening och för andra runt omkring, bidrar vi alla genom att:

VI
ser möjligheter
hälsar
berömmer
håller tider
lyssnar
är snälla
är hjälpsamma
använder bra ord
gör vårt bästa

ON-ICE och OFF-ICE

