
   
 

   
 

 

 

Vederslöv/Dänningelanda IF:s Gröna tråd 

 

Gröna tråden beskriver föreningens verksamhetsidé, verksamhetsområde, mål/vision, 

värdegrund och ledstjärnor. Gröna tråden riktar sig till föreningens medlemmar, 

föräldrar, aktiva och ledare samt även till sponsorer, samarbetspartners och övriga med 

intresse för och i föreningen. Syftet med Gröna tråden är att:  

• Alla i föreningen ska sträva åt samma håll 

• Kvalitetssäkra föreningens verksamhet och bidra till trygghet för föreningens 

medlemmar  

 

Verksamhetsidé 

 

Vederslöv/Dänningelanda IF är en ideell breddförening, med upptagningsområde 

Vederslöv, Tävelsås och Kalvsvik med omnejd, där gemenskap och engagemang möts i 

en trygg, trivsam och utvecklande miljö. 

 

Verksamhetsområden 

 

Föreningen erbjuder fotboll, barngymnastik och motionsaktiviteter. Verksamheten 

bedrivs huvudsakligen på den egenägda Dänningevallen och i Vederslöv skolas 

gymnastiksal. 

 

 



   
 

   
 

Mål och vision 

 

Målet är att, tillsammans med andra för byarna viktiga verksamheter, vara en självklar 

medelpunkt för invånarna i Vederslöv, Tävelsås och Kalvsvik med omnejd. Genom 

verksamhetsområdena fotboll, barngymnastik och motionsaktiviteter är målet att 

möjliggöra för ”idrott hela livet”. 

 

Föreningens värdegrund 

 

All ungdomsverksamhet ska ske i enlighet med FN:s barnkonvention. Verksamheten ska 

bedrivas utifrån ledorden glädje, delaktighet, ansvar och hänsyn. 

 

Glädje 

Glädje och gemenskap är föreningens drivkrafter. Vi bedriver verksamheten så att vi har 

roligt, mår bra och utvecklas både som människor och idrottsligt. 

Glädje innefattar: 

• rörelseglädje 

• positiv inställning 

• vi-känsla 

 

Delaktighet 

Alla medlemmars röst har lika värde och delaktighet innebär att alla som deltar får vara 

med och påverka och ta ansvar för föreningens verksamhet. Demokrati och delaktighet 

ska utövas jämlikt oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. 

Vi arbetar aktivt för att: 

• skapa goda förutsättningar för att kunna påverka och ta ansvar 

• ta hänsyn till individens behov och förutsättningar  



   
 

   
 

Ansvar 

Det ideella engagemanget är basen i verksamheten. Tillsammans ansvarar vi för 

varandras välmående genom att respektera varandra och visa respekt för fattade beslut 

och regler. 

Det innebär att ta ansvar: 

• för sig själv  

• för sitt lag/grupp  

• för föreningen  

• för utrustning och anläggning 

 

Hänsyn 

I föreningen arbetar vi för god etik och moral. Vi verkar aktivt mot fusk, mobbning, 

trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

Vi visar hänsyn till: 

• lagkamrater och klubbkamrater  

• egna och andras ledare  

• motståndare, funktionärer och domare 

 

Ledstjärnor 

Värdegrunden omsätts i praktiken utifrån följande ledstjärnor för ledare, aktiva och 

föräldrar. 

 

Ledstjärnor för ledaren 

Ledaren: 

• sätter sig in i och följer föreningens mål och värdegrund 

• omsätter värdegrunden i sin planering och i genomförandet av aktiviteterna 

• är en förebild och en god ambassadör för V/D IF genom att ha en positiv attityd 

gentemot aktiva, föräldrar, motståndare och domare 



   
 

   
 

• skapar glädje och trygghet samt arbetar proaktivt mot mobbing, kränkning, 

diskriminering och rasism 

• ser alla och kommunicerar med alla i laget/gruppen 

• är värdefull för föreningen! 

 

Ledstjärnor för den aktive 

Den aktive: 

• sätter sig in i och följer föreningens värdegrund 

• har rätt, och ska uppmuntras till, att uttrycka sin åsikt med respekt för andras 

rättigheter 

• är en schysst kompis och bidrar till en god laganda genom att välkomna alla och 

använda ett vårdat språk 

• visar respekt för andra människor (t ex medspelare, tränare, motståndare och 

domare) 

• tar ansvar för sin egen utrustning och är mån om föreningens material och 

lokaler 

• är värdefull för föreningen!  

 

Ledstjärnor för föräldern 

Föräldern: 

• sätter sig in i och följer föreningens värdegrund 

• bidrar med ideellt engagemang i olika åtaganden för laget/gruppen och 

föreningen 

• har en positivt stöttande attityd och är en god förebild genom att bemöta alla 

aktiva och ledare med respekt  

• stöttar såväl egna föreningens som andra föreningars ungdomsdomare 

• är värdefull för föreningen! 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Framtagande, fastställande och revidering  

Vederslöv/Dänningelanda IF:s Gröna tråd togs fram genom en process som startades i 

samband med föreningskonferensen i november 2018 och avslutades i och med 

ledarkonferensen i november 2019. Ledare, spelare, sektionsrepresentanter och 

styrelsemedlemmar har deltagit i framtagandet av Gröna tråden. 

Den nya Gröna tråden fastställdes 2020-01-19 

Revidering genomförs inom tre år dock senast 2022-01-19 


