
Frillesås FF

Föreningens vision, mission och passion

Frillesås FF strävar efter att vara en förening i takt med tiden. Detta innebär bl.a. att klubben ska 
kunna uppvisa god ordning och reda, en sund ekonomi och kunna erbjuda bra möjligheter att träna 
och spela fotboll och innebandy. Allt detta ska i sin tur ske i en trivsam miljö och i god anda.

Föreningens mål är vidare att våra medlemmar skall kunna utveckla sig inom sin sport, och kunna 
delta i de lag som är anmälda till seriespel. Vi har i dag inte ambitionen att klättra till de högsta 
divisionerna, utan avser att bedriva vår idrott på de nivåer som är naturliga för en förening med ett 
begränsat upptagningsområde. Vi ser positivt på de medlemmar som har talang och vilja att gå vidare
i högre sammanhang i sin sport, och ställer vår kompetens till förfogande för att hjälpa dem att 
hamna i en bra miljö. När det sedan är dags att trappa ner hoppas vi att det ska vara naturligt för dem 
att komma tillbaka till sin gamla klubb, som spelare eller ledare.
Självklart vill vi att våra egna lag ska arbeta för att nå så goda framgångar som möjligt, inte minst 
eftersom idrott i grund och botten är en tävlingsinriktad verksamhet.

Vi vill också kunna ge dem som vill medverka som ledare och tränare möjligheter till ansvarfyllda 
uppgifter, och är beredda att stödja dem genom bl.a. utbildning av olika slag.  Aktiv rekrytering av 
ledare och tränare är en viktig uppgift i föreningen, eftersom goda ledare utgör grunden för dess 
verksamhet.

Inom Frillesås FF sker ingen särbehandling av människor, utan vi välkomnar alla som vill vara 
medlemmar under förutsättning att de accepterar och följer klubbens regler och värderingar. För att 
vara med i föreningen måste man ha betalat sin medlemsavgift samt eventuella sektionsavgifter och 
licenser. Att ha betalat dessa avgifter, och att därmed vara försäkrad, är en förutsättning för att få 
kunna delta i föreningens aktiviteter.

Vi vill arbeta för att det råder en god och otvungen stämning inom föreningen, och tycker att gott 
kamratskap och ärlighet är viktigt. Vi vill att våra medlemmar ska vara lojala mot föreningen och ha 
en stark klubbkänsla. Vi tar avstånd från mobbing, rasism och drogmissbruk. Vi tror att vår idrott 
genom sin fysiska träning och sociala gemenskap är till nytta för våra medlemmars hälsa och 
välbefinnande.

Vår verksamhet är opolitisk, men vi vill arbeta för god förståelse och efterlevnad av grundläggande 
demokratiska värderingar. Det innebär att vi bl.a. hyllar principen om varje individs lika värde som 
människa. I vår förening vill vi att det skall vara ”högt i tak”, att alla medlemmar skall kunna 
framföra sina idéer och synpunkter till nytta och glädje för medlemmarnas och föreningens 
utveckling.

Vi vill vara en idrottsförening som tar till sin uppgift att i organiserad form bedriva idrott både på lek
och på allvar. Vi känner ett särskilt stort ansvar för att erbjuda våra barn och ungdomar en 
meningsfull och bra gemenskap. Vi tycker att det är viktigt att våra ungdomar tidigt lär sig att umgås,
att ta ansvar och utveckla sin förståelse och respekt för andra människor. Kort sagt, vi anser att fysisk
idrottsaktivitet, sporrande tävlan, gott kamratskap, ärlighet och sunda demokratiska värderingar kan 
bidra till att ge våra ungdomar en god start i livet.

Så här vill vi att vår förening skall uppfattas av medlemmarna och omvärlden. Sådan vill vi att vår 
identitet skall vara. Och framför allt så vill vi att många ska uppskatta och värdesätta vad Frillesås 
FF gör och står för!

Ovanstående vision antogs av föreningens årsmöte den 20 februari 2000.

Klubbstyrelsen Frillesås FF
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