
Frillesås FF

Att vara ledare inom Frillesås FF

Utan ledare, organisation och idrottsutövare blir det inget Frillesås FF. Det är i samspelet 
mellan dessa tre som det uppstår en förening med gemensamma värderingar och med stor 
trivsel.
Frillesås FF behöver ett stort antal engagerade och kunniga ledare på olika nivåer inom de 
två idrotter vi verkar i. Dessutom behöver vi ledare för de mera administrativa delarna av 
vår verksamhet.

Våra ledare arbetar ideellt därför att de gillar Frillesås FF och tycker att deras engagemang 
ger dem något tillbaka. 

Grunden till vårt ledarskap finns i den ”Vision-Passion-Mission” (se PS-01-1 sid 1) som är 
föreningens ledtråd i etiska frågor och värderingar.
Det är därför viktigt att alla våra ledare känner till den och alltså har känsla för klubbens 
värderingar.
Sedan 2010 så är föreningen certifierad enligt Hallands Idrottsförbunds Idrotts och Hälso 
certifiering, i och med denna certifiering är ledare skyldiga att känna till samtliga dokument 
i detta ämne. Information finns i våra policy- och styrdokument, på vår hemsida eller direkt 
från kommunens egen hemsida. 
Det finns några få anställda inom klubben. Dels har vi vår personal som svarar för lokalvård,
kansli och vårt vaktmästeri. Dessutom brukar vi ha någon eller några tränare för seniorlag 
som vi betalar lön till.
Andra ledare som har ansvar för seniorverksamhet kan få visst arvode men det handlar inte 
om några större pengar. Det är Klubbstyrelsen som beslutar om sådant arvode skall utgå till 
en ledare.
Grunden till vår verksamhet är dock att vi arbetar ideellt eftersom våra pengar annars inte 
skulle räcka till för att bedriva våra idrotter.

Frillesås FF vill erbjuda sina ledare en trevlig och meningsfull fritidsverksamhet, inte minst 
till nytta för våra barn och ungdomar. Många av våra ledare tar ansvar för något av det 
viktigaste vi har - vår uppväxande generation!
Några gånger om året ordnar vi någon trevlig samvaro för våra ledare och deras respektive.. 
Dessutom är våra ledare självklart välkomna till föreningens Årsfest, då mot 
självkostnadspris.

När Du fungerar aktivt som ledare vill vi att det skall synas varför vi från föreningen 
tillhandahåller en overall med texten ”LEDARE” på ryggen. När man bär denna overall eller
annan klädsel som kan kopplas till Frillesås FF faller det ju sig naturligt att man agerar i 
enighet med vår drogpolicy genom att inte röka, dricka öl etc.

Som ledare får du också kvittera ut en nyckel till föreningens lokaler och en policypärm, 
denna pärm är inte avsedd att vara ”lagen” på något sätt utan skall fungera som ett verktyg 
att luta sig mot, om dispyter eller diskussioner skulle uppstå mellan spelare, ledare eller 
föräldrar.
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Som ledare är samspelet med föräldrarna av yttersta vikt både för att informera om 
verksamheten men kanske framför allt för att få föräldrar att förstå att deras hjälp med 
diverse aktiviteter runt laget är ovärderligt. Ledare skall därför avhålla minst ett 
föräldramöte/år, och då helst i uppstarten av respektive säsong.

Vi vill också satsa på att vidareutbilda våra ledare och har därför en utbildningsansvarig 
samordnare i föreningen som Du som ledare alltid kan vända Dig till i utbildningsfrågor.
Alla ledare skall genomgå Riksidrottsförbundets barnledarutbilningen ”Plattformen”
Som ledare är det också ytterst viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som pågår inom 
respektive sektion, för att få kontinuitet i detta informations flöde har sektionerna 
återkommande sektionsmöten (oftast 10 möten/år). Vi rekommenderar samtliga ledare att 
aktivt delta i dessa möten/diskussioner.
Ytterligare en viktig informationskanal är föreningens hemsida ( www.frillesas-ff.se ) här 
finner man diverse information om och kring föreningen, dessutom så har varje lag ”sin 
egen sida” där ledarna kan (skall) informera sitt lag om allt som händer runt laget.
Varje lag har ju som sagt sin egen sida, för att denna skall upplevas som ”levande” är det 
viktigt att varje lag har en person utsedda att kontinuerligt hålla denna sida i ett uppdaterat 
och trevligt skick.

Med så många människor involverade i föreningens verksamhet kan det säkert hända att 
man då och då har olika uppfattningar. I första hand vill vi att de stora frågorna skall lösas på
demokratisk väg medan småfrågor skall vi kunna lösa oss emellan utan några ”bad 
feelings”. Öppenhet, ärlighet och tydlighet i vad vi menar tycker vi är bra ledstjärnor. Har 
man det i minnet blir det sällan några stora problem, men man får heller aldrig tveka att 
”lägga sig i” om det uppstår bråk eller dispyter i någon form i föreningen, oavsett om detta 
gäller det egna laget eller andra spelare och ledare.

Och kom ihåg att det vi sysslar med gör vi för att det är roligt, aldrig för egen vinning av 
vare sig pengar, makt eller prestige. Som ledstjärna för ungdomsarbetet i klubben kan därför 
med fördel Fotbollssektionens Undomspolicy användas av alla sektioner i föreningen.

Vi tycker också att det är viktigt med god ordning och reda och att man håller vad man har 
lovat. Det kan gälla att redovisa pengar till föreningens kassör, att på ett riktigt sätt fylla i 
aktivitetskort och redovisa dessa i rätt tid eller att man har åtagit sig något att göra för 
föreningen.
Särskilt viktigt är det att vi håller ordning och reda i och runt vårt Klubbhus. Som ledare 
skall man alltid lämna lokaler/planer som man själv vill att de skall se ut när man kommer 
till sin aktivitet. Då blir det trivsammare och kostnaderna för att underhålla Klubbhuset blir 
lägre = mer pengar till idrotten!

Ja det var litet om vad vi tycker skall gälla inom vår klubb men framförallt vill vi att Du som
ledare skall känna att Du fyller en jätteviktig funktion och utgör grundpelaren i hela vår 
verksamhet.

Det vill vi att Du skall känna! 

PS-10-1 Att vara ledare inom FFF.doc April 2016  Policys och Stadgar sid 2 (2)

http://www.frillesas-ff.se/

