Årlige møter
Det er mange nye mennesker som kommer inn i en klubb som Vard hvert år, det være seg som
spillere, foreldre eller trenere / ledere. Gjennom årlige møter kan grunnleggende elementer knyttet til
klubben og klubbens aktiviteter tas opp, slik at man sikrer felles utgangspunkt og forståelse for hva
klubben står for og hva som forventes av aktørene på og utenfor banen. På dette grunnlaget vil man
kunne håndtere situasjoner og hendelser som oppstår og mange diskusjoner vil kunne unngås gjennom
sesongen. De årlige møtene vil også kunne tjene som påminning og ajourhold for dem som har vært i
tilsvarende roller i klubben en tid.
Styret skal sørge for at møtene er en del av klubbens årshjul og bestemmer hvem som holder møtene
på hvert nivå, evt fellemøte hvor flest mulig er til stede. Generelt vil man legge opp til å avholde disse
møtene på vårparten.

Møtet har fire elementer:
Klubbens verdigrunnlag
Visjoner, verdier og overordnede føringer presenteres og det tydeliggjøres hvordan dette kan nedfelles
i praksis i hverdagen. Se eget verdidokument for klubben på www.vard.no .
Retningslinjer
NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball skal presenteres, og det skal vises hvordan dette
implementeres på klubbens ulike nivåer. Klubben skal velge hvilke temaer som det skal fokuseres på
fra år til år – og det kan variere fra lag til lag ut fra hvilke utfordringer man har eller evt. kan komme
til å møte.
Fair play
Fair play handler om overordnede verdier, hvordan vi behandler og omgås andre mennesker,
symbolisert gjennom Fair play hilsen på fotballbanen. Se egne underlagsdokumenter, publisert på vår
hjemmeside (Link).
Fair play er forankret i klubbens verdigrunnlag og styret er ansvarlig for at dette blir ivaretatt i
klubbens hverdag.
Trygge rammer
Klubben velger ut ett nytt tema hvert år. Egne retningslinjer utarbeides og presenterts på det årlige
møtet. Repetisjon av allerede presenterte temaer skal med hvert år. Minst et av disse temaene skal
gjennomgås på «Årlig møte»:
•
•
•
•

Seksuelle overgrep og trakassering
Doping
Kampfiksing og Spilleavhengighet
Skader og forsikring
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•
•
•
•

Alkohol
Trafikksikkerhet
Mobbing og Rasisme
Ernæring

