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H S S  V Ä R D E G R U N D
Harnäs Skutskärs Simsällskap

 Präglas av öppenhet, tillgänglighet, ärlighet, gott kamratskap och ömsesidigt 
förtroende på och mellan alla nivåer

 Betonar allas rätt att vara med, uppleva glädje och gemenskap, ingen ska 
behöva känna sig kränkt, trakasserad och/eller diskriminerad. 

 Accepterar ingen form av diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna 
(kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder).  

 Har hög kvalité i verksamheten, på alla plan från simskola till tävlingsnivå
 Erbjuder möjlighet till stort föräldraengagemang på ideell basis.

Trygghet, Respekt, Ansvar

 Vår verksamhet bygger på idrottens värdegrund.
 Vi säger till den som bryter mot värdegrunden.
 Alla är välkomna, och allas synpunkter och åsikter är lika mycket värda.
 Vi är ödmjuka inför andras egenskaper och förutsättningar och respekterar 

varandra.
 Vi är på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning.
 Vi följer alltid de anvisningar och regler som gäller i anläggningen där vi vistas.
 Vi arbetar för att låta ungdomarna få inflytande, bli delaktiga och få ta ansvar 

för utvecklingen av den egna verksamheten.
 Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla 
all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet 
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 
kön, könsidentitet/könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning samt fysiska och 
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att 
hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka 
mot fusk, doping och mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför 
idrottsarenan


