
 

 

MÖRBYLÅNGA GoIF 

 

 

Säker & Trygg Förening 

 

 



 
 

Mål och Vision 

 

Tillsammans ska vi skapa, vårda och utveckla föreningsgemenskapen inom alla 

våra sektioner. Föreningen ska bidra till att barn, ungdomar och vuxna ska ha 

möjlighet att vara verksamma inom flera av våra sektioner och att de inte ska 

vara några motsättningar inom dessa. Det är därför viktigt med en samplanering 

inom sektionerna för att inte individen ska komma i kläm. Vi erbjuder idag 

badminton, bordtennis, fotboll, gymnastik och innebandy. Föreningen är öppen 

för att ta in fler idrottsgrenar i vår verksamhet.  

 

Mörbylånga GoIF ska vara en naturlig del av samhällsutveckling i Mörbylånga 

och till oss är alla välkomna. Vill man inte delta i någon idrott finns det alltid 

andra föreningsuppgifter som man kan hjälpa till med.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brandsäkerhet 

Vi i Mörbylånga GoIF vill ha lokaler som spelare, ledare eller förälder ska 

känna sig säker att vara i. Därför har föreningen under 2011 tillsammans med 

Räddningstjänsten på Öland genomfört en inventering av våra lokaler för att 

höja brandsäkerheten. Utifrån denna besiktning har föreningen satt upp skyltar 

på hur många personer som får vistas i vår klubbstuga samtidigt. Vi har tagit 

fram en översikt på hur lokalerna ser ut och gjort en karta över detta. Vi har 

monterat in seriekopplade brandvarnare, satt upp brandsläckare och monterat 

upp belysta nödutgångsskyltar i klubblokalen. Föreningen kommer var tredje 

månad utföra en rutinkontroll av sina brandsläckare enligt följande punkter: 

Släckaren är placerad synligt på avsedd plats. Släckaren är inte blockerad. 

Släckarens användningsinstruktion är vänd utåt och fullt läsbar. Släckaren är 

inte uppenbart skadad. Släckarens tryckindikator (där så är tillämpligt) visar rätt 

tryck. Släckarens är plomberad. Rutinkontrollen utförs av vår vaktmästare. 

Under 2014 har vi tecknat ett avtal med Anticimex som kommer utföra kontroll 

1 gång/år på våra brandsläckare och vid behov kommer de byta ut dem. 



 

Regler och besiktning av anläggning/lokaler 

När det gäller besiktning av vår anläggning så utför vi skyddsrond tillsammans 

med det regionala skyddsombudet i Fastighetsanställdas Förbund Region Syd. 

Där vi gemensamt går igenom hela vår anläggning enligt fastställda riktlinjer. 

Efter genomförd skyddsrond upprättas ett protokoll och vi åtgärdar skyndsamt 

de anmärkningar som finns i protokollet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utemiljön 

 

För föreningen är det viktigt att vi har en utemiljö som är säker och att det inte 

ska finnas någon risk för fara när man är på vår idrottsplats Skansen. Som ett led 

i detta har vi därför som ett första steg genomfört en inventering av de träd som 

finns runt omkring vår fotbollsplan. Under denna inventering visade det sig att 

många av våra träd var jättedåliga. Därför har föreningen under några års tid lagt 

stort fokus på att fälla dessa träd för att öka säkerheten och att de inte ska hända 

någon olycka när det är aktiviteter på Skansen. De flesta träden är nu fällda och 

det återstår endast några få till som antingen behöver amplas eller fällas helt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utrustning för den verksamhet som bedrivs 

Föreningen bedriver idag badminton, bordtennis, fotboll, gymnastik och 

innebandy. När det gäller utrustning och material till dessa verksamheter så 

ligger ansvaret på respektive sektion att se till att det finns utrustning och 

material för att bedriva sin verksamhet. Om det behövs köpa in någon ny 

utrustning eller material kontaktar respektive sektion inköpsansvarige i 

föreningen. Är det ett större inköp som behöver göras kontaktar inköpsansvarige 

föreningens kassör för att stämma av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hjärt- och lungräddning 

Mörbylånga GoIFs ledare har genomgått HLR-utbildning  

(Hjärt/Lung Räddning). Minst 1-2 ledare per lag ska ha 

HLR kunskap. Flera ledare har denna utbildning genom sina arbetsplatser. 

Därefter ges en repetitionsutbildning vart 3:e år för att upprätthålla goda 

kunskaper i HLR. Grundutbildning i HLR kommer att vara ett inslag i 

introduktionen av nya ledare. 

Efter genomgången utbildning får varje deltagare ett kompetenskort som visar 

att de har gått utbildning och därmed är livrädddare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Olycksfall/akut insjuknande 

Kunskaper i att behandla olycksfall som relateras till våra idrotter ingår i 

föreningens ledarutbildning. Målsättningen är att varje ungdomsledare ska ha 

tillräckliga kunskaper för att ta hand om olycksfall relaterade till våra idrotter. 

Utbildning i detta genomförs med hjälp av utbildad sjukvårdspersonal. 

Repetition och återkommande grundutbildning genomförs med samma 

periodicitet som hjärt- och lungräddning. 

Vid träning och match ska alltid sjukvårdsväska medföras. Ledarna ansvarar för 

detta. Ledarna ansvarar för att påfyllnad sker genom kontakt med 

inköpsansvarig i föreningen.  

Akut insjuknande kan inträffa i verksamheten. Därför ska lagansvariga ledare 

vid föräldraträffar eller liknande möten efterfråga om någon av spelarna i 

gruppen har någon form av sjukdom och/eller allergi som kan utlösas när 

verksamheten är igång. Detta för att säkerställa hur ledaren ska agera om något 

inträffar med spelaren. 

Vi har under året köpt in en ny första hjälpen tavla och första hjälpen väska av 

Anticimex. Väskan kommer vi placera i vår kiosk. I samband med dessa inköp 

tecknade vi ett avtal med Anticimex att de årligen ska kontrollera och fylla på 

vår första hjälpen tavla och väska. 



 

 

Föreningskunskap 

Föreningens styrelse har kompetens för att hantera de försäkrings-, 

redovisnings-, och arbetsgivarfrågor som kan uppstå. I första hand sköts dessa 

uppgifter av föreningens ordförande eller kassör.  

 

Medlemmar i Mörbylånga GoIF är olycksfallsförsäkrade när de spelar i 

föreningens verksamhet genom Folksam. Viktigt är att medlemmar har 

medlemskap för att försäkring ska gälla. Folksam försäkrar alla genom 

ungdomsförsäkring upp till 15 år och genom licensförsäkring efter 15 år. 

Innehållet i försäkringarna är detsamma och ger ett grundskydd om du råkar ut 

för en skada i samband med match, tävling, organiserad träning och även under 

resor till och från sådana aktiviteter. Det är lämpligt att komplettera med egen 

individuell försäkring. Vid olycksfall eller skada kontakta: Folksam Idrott: 08 - 

772 87 40 

Klubbens talesman, vid olyckor, kris, är i första hand någon av styrelsens 

medlemmar.  

Kris/stödgruppen är Mörbylånga GoIFs styrelse, med hjälp av präst. 

 

 



 

 

Ledarskap – föreningskultur/klimat 

Föreningen strävar efter att ha utbildade ledare till våra barn och ungdomar. 

Som ett led i detta erbjuds alla ledare att kostnadsfritt gå på de utbildningar som 

respektive förbund inom våra olika idrotter erbjuder. Föreningen har under de 

senaste åren gjort en extra satsning när det gäller vår fotbollsverksamhet. 

Föreningen har till ledarna köpt in materialet Utbildningsplan & tematräningar 

7-15 år. Detta för att ge vår barn- och ungdomar en bra grundutbildning i fotboll. 

I samband med inköpet genomgick våra ledare en utbildning tillsammans med 

godkända instruktörer för att kunna använda materialet på bästa sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Policydokument för ledare, spelare och 

föräldrar. 

Ledare 

 Medlem i föreningen 

 Vara en god förebild 

 Komma först och gå sist vid träningen 

 Sprida en positiv anda 

 Visa att alla är lika viktiga 

 Respektera domarens beslut 

 Vårda sitt språk, inga svordomar 

 Samarbeta med andra ledare 

 Skapa en god laganda och klubbkänsla 

 

Spelare 

 Medlem i föreningen 

 Alla som tränar få spela matcher 

 Ambition att ska få spela lika mycket 

 Respektera domarens beslut 

 Vårda sitt språk, inga svordomar 

 Vara en bra kamrat 

 Vara rädd om klubbens material och anläggning 

 Äldre spelare ska vara goda förebilder för yngre spelare 

 



Föräldrar 

 Respektera ledarna och ledarens beslut 

 Uppmuntra till ett just spel 

 Heja på och stötta alla i laget 

 Respektera domarens beslut 

 Vårda sitt språk, inga svordomar 

 Hjälpa till vid cuper eller andra arrangemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Droger/Alkohol/ Tobak/ Dopning 

Vi är allihop med och formar idrottens attityder och vi är medvetna om att 

alkohol är en del av vårt normala samhällsliv. Alla vi som håller på med idrott 

vet att alkohol och droger inte hör hemma i samband med idrottsligt utövande. 

Mörbylånga GoIF vill genom sin verksamhet bidra till att skapa en idrottsrörelse 

fri från alkohol och droger. 

 

Gemensamt för våra olika verksamhetsgrenar är viljan att bedriva idrott så att 

den på ett positivt sätt utvecklar barn, ungdomar och vuxna fysiskt, psykiskt och 

socialt. Vi vet att kroppen tar skada och bryts ner vid bruk av alkohol och 

droger. Vi ställer oss bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen 

och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut, då vi vet att vi har 

möjlighet att påverka.  

 

Vår utgångspunkt är att idrotten och föreningslivet skall vara en trygg miljö för 

de barn och ungdomar som deltar i vår verksamhet. Föräldrar skall med 

förtroende kunna låta sina barn delta i vår verksamhet, detta ställer krav på 

föreningens ledare som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara 

medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Avseende doping följer vi Riksidrottsförbundets regler. 



Detta innebär: 

 

 Att inga alkoholdrycker skall förekomma bland vare sig våra ledare eller 

aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar, t.ex. vid 

tävlingar och träningsläger eller resor i samband med dessa. 

 

 Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av 

alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i 

samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har föreningen 

ett särskilt stort ansvar för att ordningskrav beaktas och att ingen 

servering till minderåriga förekommer. 

 

 Att vi tar upp alkohol-, drog-, och dopingfrågor under våra 

ledarutbildningar. 

 

 Att vi som förening tar vårt ansvar gentemot idrottsrörelsen och föräldrar 

och att vi är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på 

oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. 

 

 Att all exponering av föreningens namn skall vara fri från alkohol och 

tobaksreklam. 

 

 Att vi skall verka för att vara en länk i vår närmiljö som, i samarbete med 

andra föreningar, skola och intresseorganisationer, tar ett socialt ansvar 

för våra barn och ungdomar under den tid de tillbringar under föreningens 

ledning. Vi skall sätta tydliga gränser, men samtidigt inte stänga ute den 

som brutit mot regler och normer utan ge stöd och möjlighet att komma 

igen i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inom Mörbylånga GoIFs verksamhet gäller därför följande 

Mörbylånga GoIF verkar för en drogfri barn- och ungdomsverksamhet. All 

verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar under 18 år skall vara 

alkohol och drogfri. 

 

Vi uppmanar samtliga aktiva och ledare att inte bära kläder med föreningens 

logotyp vid förtäring av alkoholhaltiga drycker i offentlig miljö då vi inte anser 

att föreningen skall förknippas med bruk av alkohol. Det är viktigt att inse att 

man, oavsett sammanhang, förknippas med föreningen då man syns med 

Mörbylånga GoIFs logotyp och att man därmed indirekt representerar 

föreningen. 

 

Alkoholhaltiga drycker får ej förekomma under resor, måltider eller andra 

gemensamma aktiviteter i samband med träningar, matcher, cuper eller 

träningsläger. 

 

Vid särskilda tillfällen, till exempel avslutningar eller banketter, må alkohol 

förtäras av personer över 18 år. Vid sådana enstaka tillfällen skall måttlighet 

vara en självklarhet och det skall vara lika naturligt att välja ett alkoholfritt 

alternativ som ett alkoholhaltigt. 

 

I alla delar av föreningens verksamhet är ledarens roll väsentlig och vi förväntar 

oss att samtliga ledare tar det ansvar som krävs, inte minst avseende rollen som 

positiv förebild. 

 

 

 

 

 



 

 

Resor – transporter 

Mörbylånga GoIF är en idrottsförening med bred verksamhet från små barn till 

seniorer. Föreningen har flera viktiga målsättningar som vi arbetar med, varav 

trafiksäkerhet är en. 

Mörbylånga GoIF har beslutat att ta fram en trafiksäkerhetspolicy som ett led i 

vår verksamhet. Motivet är att föräldrar, ungdomar, ledare och övriga i vår 

förening ska känna trygghet. 

Mörbylånga GoIFs trafiksäkerhetskrav är följande: 

 Alltid hålla gällande hastighetsbestämmelser och följa alla andra gällande 

trafikregler. 

 Alltid använda säkerhetsbälte på alla platser i fordonet. 

 Under resa ska man undvika att använda mobiltelefon. 

 Alltid vara nykter och drogfri i trafiken.  

 Alltid vara utvilad inför resor i föreningens regi. 

 Alltid planera färd till aktiviteter med sådan tidsmarginal att färden kan 

ske lugnt och trafiksäkert. 

  

Föreningens styrelse har ansvaret för att alla ledare informeras om vår policy. 

Sedan är det varje ledares uppgift att se till att den följs och att man informerar 

om föreningens mål. 


