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Bakgrund	  

	  
Solna	  orienteringsklubb,	  SOK,	  är	  en	  ideell	  idrottsförening	  med	  hemvist	  i	  Solna	  
kommun.	  SOK	  har	  som	  syfte	  att	  bedriva	  tränings-‐	  och	  tävlingsverksamhet	  inom	  
orienteringssporten.	  	  
	  	  

Värdegrund	  
	  

Orienteringen	  har	  av	  tradition	  som	  värdegrund	  att	  i	  god	  kamratskap	  välkomna	  alla	  
som	  på	  sina	  egna	  villkor	  önskar	  deltaga	  i	  olika	  aktiviteter	  inom	  orienteringssporten.	  
Det	  är	  i	  samklang	  med	  denna	  värdegrund	  som	  denna	  likabehandlingsplan	  har	  
formulerats.	  Denna	  värdegrund	  och	  likabehandlingsplan	  behandlas	  varje	  år	  på	  
klubbens	  årsmöte.	  
	  

Syfte	   Solna	  orienteringsklubb	  ska	  verka	  för	  en	  jämnställd	  och	  kamratlig	  idrottmiljö,	  där	  
alla	  ska	  känna	  sig	  välkomna	  och	  känna	  att	  de	  har	  samma	  rättigheter,	  skyldigheter	  
och	  möjligheter	  oavsett	  kön,	  kultur,	  etnisk	  eller	  religiös	  tillhörighet,	  sexuell	  läggning	  
eller	  funktionshinder.	  
	  

Metoder	  och	  mål	  
	  

Villkoren	  och	  förutsättningarna	  är	  lika	  för	  alla	  medlemmar	  och	  vi	  behandlas	  lika	  
oavsett	  kön,	  sexuell	  läggning,	  etnisk	  tillhörighet	  eller	  andra	  individuella	  
förutsättningar.	  Alla	  ska	  bemötas	  med	  respekt	  och	  intresse.	  

Exempel	  på	  likabehandling:	  

• Resurser	  (handledning,	  material,	  ekonomiska	  medel)	  tilldelas	  utifrån	  samma	  
principer.	  

• Alla	  får	  samma	  information.	  
• Alla	  medlemmar	  får	  vara	  med	  i	  idrottsgemenskapen	  och	  får	  möjlighet	  att	  

utvecklas	  oavsett	  erfarenhet	  och	  färdighet.	  
• Alla	  erbjuds	  träning	  utifrån	  samma	  principer.	  
• Alla	  ska	  få	  samma	  uppmärksamhet	  och	  engagemang.	  
• Alla	  ska	  behandlas	  väl.	  

	   	  

Ansvar	  och	  skyldigheter	   Föreningens	  styrelse	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  att	  planen	  följs	  och	  att	  
planen	  kommuniceras	  till	  föreningens	  samtliga	  medlemmar.	  
Alla	  medlemmar	  i	  föreningen	  är	  ansvariga	  för	  att	  vår	  likabehandlingsplan	  efterlevs.	  
Här	  är	  en	  beskrivning	  av	  vilka	  olika	  ansvar	  vi	  har:	  

Styrelsen	  	  

• Övergripande	  ansvar	  för	  att	  planen	  följs.	  
• Informera,	  kommunicera	  och	  följa	  upp.	  	  
• Formulera	  riktlinjer	  och	  policyn.	  	  
• Fatta	  beslut	  som	  är	  förankrade	  i	  riktlinjerna.	  	  
• Skapa	  forum	  för	  delaktighet.	  	  



• Aktivt	  motarbeta	  olika	  behandling.	  	  
• Vidareutveckla	  och	  följa	  upp	  planen.	  	  

Ledare	  	  

• Aktivt	  motarbeta	  olika	  behandling.	  	  
• Agera	  i	  linje	  med	  planen	  och	  bedriva	  verksamhet	  där	  alla	  har	  lika	  värde.	  	  
• Följa	  och	  genomföra	  fattade	  beslut	  och	  riktlinjer.	  
• Inhämta	  synpunkter	  och	  idéer	  från	  medlemmar	  och	  föräldrar	  och	  

vidarebefordra	  till	  styrelsen.	  	  
• Förmedla	  planen,	  föreningens	  beslut	  och	  information	  vidare	  till	  medlemmar	  

och	  föräldrar.	  
• Delta	  och	  ge	  input	  i	  dialog	  med	  styrelsen.	  
• Agera	  samt	  återkoppla	  till	  styrelsen	  kring	  riktlinjerna.	  	  

Föräldrar	  	  

• Sätta	  sig	  in	  i	  och	  följa	  föreningens	  värdegrund	  och	  likabehandlingsplan.	  
• Hjälpa	  till	  att	  förmedla	  budskapet	  till	  barnen.	  
• Föregå	  med	  gott	  exempel	  och	  vara	  delaktiga	  i	  barnens	  idrottande.	  	  
• Förmedla	  avvikelser	  från	  likabehandlingsplanen	  till	  ledare	  och	  styrelsen.	  

Medlemmar	  

• Följa	  planen	  och	  se	  till	  att	  andra	  i	  klubben	  följer	  den.	  	  
• Respektera	  klubbkamrater,	  orienterare	  i	  andra	  klubbar,	  ledare,	  regler	  och	  

uppföra	  sig	  i	  enlighet	  med	  planen.	  	  
• Visa	  mod	  att	  säga	  till	  när	  någon	  inte	  följer	  reglerna	  och	  planen.	  	  

	  

Spridning	  och	  översyn	  	   Alla	  ledare	  ska	  få	  information	  om	  denna	  likabehandlingsplan	  i	  samband	  med	  att	  
man	  får	  ett	  ledaruppdrag.	  Klubbens	  medlemmar	  informeras	  om	  planen	  på	  klubbens	  
årsmöte	  en	  gång	  om	  året.	  Planen	  finns	  även	  tillgänglig	  på	  klubbens	  hemsida.	  
	  
Styrelsen	  är	  ansvarig	  för	  att	  planen	  utvärderas	  och	  vid	  behov	  uppdateras	  årligen.	  
	  

Utdrag	  ur	  föreningen	  
stadgar	  

Mål	  och	  inriktning	  
Idrott	  skall	  inriktas	  på	  att	  utveckla	  individen	  positiv	  i	  såväl	  fysiskt	  och	  psykiskt	  som	  
socialt	  och	  kulturellt	  avseende.	  Idrott	  skall	  utformas	  och	  organiseras	  så,	  att	  den	  i	  
någon	  form	  blir	  tillgänglig	  för	  alla	  och	  kan	  ge	  varje	  utövare	  tillfredställelse	  med	  
hänsyn	  till	  vars	  och	  ens	  värderingar.	  
Idrott	  skall	  organiseras	  enligt	  demokratiska	  principer,	  varvid	  individuellt	  inflytande	  
och	  ansvarstagande	  eftersträvas	  i	  gemensamma	  angelägenheter.	  Idrott	  skall	  verka	  
som	  internationellt	  kontaktmedel	  och	  respektera	  alla	  människors	  lika	  värde.	  
	  
Ändamål	  
Klubben	  har	  som	  ändamål	  att	  verka	  i	  enlighet	  med	  idrottens	  mål	  och	  inriktning	  och	  
bereda	  medlemmarna	  tillfälle	  till	  ett	  fritt	  och	  härdande	  friluftsliv,	  samt	  genom	  
utövande	  av	  idrott	  höja	  intresset	  för	  densamma	  och	  utbilda	  goda	  idrottsmän,	  samt	  
verka	  för	  ett	  gott	  kamratskap.	  

	  


