
 

Program för etik och rent spel 

Wexiö Rugby Klubb har tagit fram följande program för etik och rent spel. 

Mål: 

Alla är välkomna! 

Programpunkter: 

Allmänt: 

• Alla ledare utgör en sammanhållande länk i föreningsarbetet och beter sig som 
goda föredömen. 

• Wexiö Rugby Klubb följer och håller sig uppdaterad rörande RF:s regler för att 
skapa en säker och trygg förening. Föreningen ska arbeta för att alla känner sig 
välkomna. I detta ligger att jobba för jämlikhet och allas lika rätt att få deltaga. 

• Wexiö Rugby Klubb ska arbeta mot sexuella trakasserier, mobbing och 
utslagning. 

• Wexiö Rugby Klubb ska i matcher, turneringar och andra idrottsarrangemang där 
klubben deltar uppträda sportmannamässigt så att vi uppfattas som goda 
föredömen.  

• Omgivningen ska uppfatta vår verksamhet som välkomnande, stimulerande, 
lärorik, välorganiserad och kvalitetsinriktad. 

• Wexiö Rugby Klubb ska i varje beslut och i varje arbete med att utveckla 
föreningen ha en ambition att få en bred förankring. Wexiö Rugby Klubb vill jobba 
nära medlemmarna i beslut och i genomförande av besluten. 

• Medlemmar ska bemötas på ett värdigt och kamratligt sätt av alla, såväl styrelse, 
kommittéer, tränare som medlemmar emellan och ges stöd då så behövs. 

• Styrelsen är ansvarig för att klubbens program genomförs och efterlevs. 

 Ledaretik: 

• Våra ledare ska arbeta efter vårt mål att alla medlemmar känner sig välkomna och att 
de långsiktigt vill vara medlemmar i Wexiö Rugby Klubb. 

• Våra ledare skall med kvalificerad verksamhet ge alla medlemmar en bred och bra 
kunskap i rugbyns värdegrunder. 

• Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge 
alla medlemmar en positiv livssyn på sina medmänniskor. 

• Ledarna ska på ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina medlemmar. 
• Ledarna ska agera efter att det kan skilja många år i mognad mellan två individer 

med samma biologiska ålder så att hänsyn tas till detta vid träning och tävling. 
• Ledarna ska vara ett föredöme i uppträdande och bemötande av övriga medlemmar. 
• Ledarna ska vara ödmjuka och goda lyssnare. 

 

  



 

Styrelsen är ansvarig för att sprida kunskap kring programpunkterna i Program för etik och 
rent spel.  

 

Program för etik och rent spel antaget vid årsmötet 2019-02-13 


