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Ledarpolicy / kontrakt 
Att vara ledare i Kalmar HC är att vara en förebild för spelare, föräldrar och andra ledare. Du är 

även en representant för föreningen. En ledare hos oss tar ansvar, informerar och kommunicerar 

på ett tydligt och bra sätt. Ledare i Kalmar HC göra sitt yttersta för att motivera och stimulera 

sina spelare till fortsatt utveckling. Vi tar ansvar och efterföljer att vi är en breddförening. 

Som ledare i Kalmar HC har du ett förtroendeuppdrag från föreningens styrelse och indirekt från 

föreningens alla medlemmar. Detta uppdrag innebär att du måste följa föreningens policys och 

värdegrund. Om detta inte efterlevs, trots samtal, så kommer det att leda till att uppdraget som 

ledare upphör. Det är ett styrelsebeslut.  

Ledarskapet innebär ett ansvar att uppmärksamma eventuell kränkande behandling och då agera 

enligt föreningens uppsatta handlingsplan.  

 

Ledarens ansvar och skyldigheter mot föreningen: 

- Ledare skall vara medlem och ha betalat sin medlemsavgift. 

- Ledaren skall följa föreningspolicys. 

- Ledare deltar vid föreningsutveckling/ledarträffar i föreningens regi. Detta för att ta del 

av viktig information och få vara delaktiga i verksamheten. 

- Ledare skall följa den utbildningstrappa som svenska hockeyförbundet erbjuder.  

- Ledaren följer de av föreningen uppsatta utbildningsplanerna för de olika grupperna. 

- Ledaren skall i samband med träningar och matcher liksom i andra sammanhang då man 

representerar föreningen bära föreningens kläder.  

- Ledare skall företräda föreningen på att positivt sätt. Det är nolltolerans mot högljudd 

domarkritik eller annat osportsligt beteende.  

- Ledaren följer den alkohol och drogpolicy som föreningen har. 

- Ledare skall på sociala medier efterfölja god sed, dvs man ska inte skriva negativt om sin 

egen förening eller delge resultat från ungdomsmatcher.  

- Ledare skall vara införstådd med att vi i Kalmar HC på uppdrag av svenska 

hockeyförbundet bedriver utbildning i hockey inom ungdomsverksamheten.  

- Ledare ska vara insatta i de nya rönen som svenska hockeyförbundet kommer med och 

följa de riktlinjer som blir oss givna.   

- Ledare skall lämna registerutdrag från belastningsregistret vartannat år. Uppvisas till 

kanslist, ungdomsansvarig eller kassör och ska vara klart inom två månader från ledares 

start/säsongsstart. Sker inte detta alternativt ett belastningsregister visar på en dom 

hanteras detta av styrelsens presidium för beslut om upphörande av ledarskapet.  

 

Om inte föreningens dokument och riktlinjer följs vidtas åtgärder. Ansvarig för ungdom kommer 

utreda situationen. Därefter tar ungdomsansvarig i samråd med styrelsen gemensamt beslut om ledare fortfarande 

har förtroende som ledare.  
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Ledarens Rättigheter  

 

Ledare i Kalmar HC har rätt till:  

- Att få den utbildning som krävs för den träningsgrupp man verkar i.  

- Ledare erbjuds att delta vid intern utbildning, kickoff eller liknande event.  

- Ledarens har rätt till stöd från ungdomsansvarig/styrelsen vid konflikter med aktiv 
spelare, förälder eller annan person inom föreningen. 

- Ledaren kommer att få möjlighet att via ungdomsansvarig påverka föreningens 
verksamhet. 

- Ledare erbjuds en ledarjacka vart tredje år.  
 

 

Jag intygar att jag tänker följa denna ledarpolicy och vill vara ledare i Kalmar HC.  

Jag har rätt att avsluta uppdraget när jag vill och meddelar i så fall mitt beslut till 

ungdomsansvarig i så god tid som möjligt så de kan hjälpa laget att hitta en ersättare. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Datum: ________________ 

 

 

Ledare: __________________________________  

 

Aktuellt lag: _______________ 

 

Namnförtydligande: ________________________ 

 

 

Ungdomsansvarig: _________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ________________________ 

 


