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Vår vision är att:

N

acka Hundungdom ska erbjuda trygg
och meningsfull verksamhet för ungdomar och sträva efter att vara en förebild för
andra klubbar.

I november 2012 certifierades Nacka Hundungdom som en ut-

märkt förening i Nacka, ett resultat av det lärorika och utvecklande
arbetet med projektet Utmärkt förening. Projektet är framtaget av
Nacka kommun och SISU idrottsutbildarna för att hjälpa föreningar i Nacka att komma igång med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete. Vi satte igång med projektet och
har jobbat med frågor så som allas lika värde, kränkningar, attityder och föreningens sociala ansvar. Detta har sedan resulterat i en
vision, en värdegrund samt fem policys.
Vi är väldigt stolta och glada över det här och hoppas och tror att
detta är något vår förening och våra medlemmar kommer att ha
stor nytta av!

Värdegrund
Gemenskap

I Nacka hundungdom ska alla känna att de är välkomna och får vara
med. Trygghet är ett ledord och ingen ska lämnas utanför. Vi ställer
upp för varandra och värnar om vi-känslan. I vår förening ska man ha
möjlighet att lära känna nya människor med samma intresse och utbyta
erfarenheter.

Glädje

Nacka hundungdom står för glädje, våra aktiviteter ska bidra till personlig utveckling och genomföras i en positiv miljö.

Respekt

I Nacka hundungdom respekterar vi varandra och allas lika värde. Vi
visar varandra hänsyn och strävar efter förståelse för alla människors
och hundars olika förutsättningar och kunskapsnivåer.

Engagemang

För att klubben ska bestå och fortsätta att utvecklas krävs det inte bara
engagemang i föreningsarbetet utan även i sin egen och sina klubbkamraters utveckling och trivsel. När medlemmarna trivs och upplever att
de växer i kunskap, självförtroende och självkänsla bibehåller klubben
sin livskraft och får möjlighet att utvecklas.

Demokrati

Nacka Hundungdom arbetar efter ideella och demokratiska principer
som genomsyrar hela verksamheten.

Policy för

Medlemmars delaktighet
och inflytande
Syfte/målsättning

Vi stävar efter att klubben ska drivas av medlemmarna. Vi tycker
att det är viktigt att alla känner att de är delaktiga och har inflytande i klubbens arbete.

Ansvar

Det är styrelsens ansvar att alltid sträva efter att involvera medlemmarna i föreningsarbetet och skapa tillfällen då de kan vara
delaktiga och vara med och påverka. Styrelsen ska också vara
mottaglig för medlemmarnas åsikter och idéer.
Det är medlemmarnas ansvar att framföra sina åsikter och idéer
till styrelsen.

Omskrivning

Enligt stadgarna så är det medlemmar som har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten, ej medlemmars målsman.
Enligt Rösträtt inom distrikt och lokalklubb § 37 (Grundstadgar
för Sveriges Hundungdom): ”Rösträtt inom lokalklubb tillkommer varje medlem, dock inte stödjande och delbetalande medlem.”

Handlingsplan

Styrelsen jobbar för att skapa delaktighet bland medlemmarna
genom att exempelvis arrangera verksamhetskonferenser. Vi för
en dialog med medlemmarna och utvärderar aktiviteter så att vi
kan bli en bättre förening. Något som vi också strävar efter är att
ge så många medlemmar som möjligt en lättare ”utbildning” i
föreningskunskap.

Policy för

Ledarutveckling och medvetet
ledarskap
Syfte/målsättning

Vi vill att vi som förening ska känna oss stolta över våra ledare och att
ledarna ska vara stolta över att vara en del av vår förening.

Ansvar

Det är styrelsens ansvar att se till att alla ledare har den kompetens som
krävs, vidareutbildas och bibehåller engagemanget och glädjen. Det ligger även på styrelsens ansvar att involvera medlemmarna i föreningsarbetet så att alla känner att de kan vara med och påverka i Sin förening.

Omskrivning

På våra aktiviteter ska ledarna alltid bära ”ledarvästar” eller ledarjackor.

Handlingsplan

Alla ledare ska ha genomgått Ledarutveckling steg 1 som ska innefatta
”hunden och lagen” Alla ledare uppmuntras även att delta på ledarutveckling steg 2 och 3. Vi strävar även efter att utbilda instruktörer för att
förenigen ska få en så stor kompetens och kunskapsbas som möjligt.
Vi tycker att det är viktigt att alla ledare tas tillvara på.

Policy om

Mobbning
Syfte/målsättning

Vi vill att vår klubb Nacka Hundungdom ska vara fri från mobbning och ett föredöme för andra föreningar. Våra medlemmar ska
känna att alla är välkomna oavsett individuella förutsättningar
och kunskaper inom hund.

Ansvar

Alla klubbens medlemmar har ett ansvar för att motverka mobbning. Styrelsen och ledarna ska vara ett gott föredöme och har det
yttersta ansvaret att se till att policyn följs.

Omskrivning

Vår definition av mobbning är situationer då någon/några utsätts
för systematiska kränkningar och/eller blir utfryst ur gruppen av
olika anledningar. Vi tolererar ingen form utav kränkande behandling.
Alla hundar är välkomman på våra aktiviteter, det är inte acceptabelt att frysa ut och/eller kränka någon på grund av dennes
hunds ras/träningsnivå/beteende med mera.

Handlingsplan

Samtliga medlemmar ska känna till policyn och arbeta för en
trevlig och trygg miljö fri från mobbning och kränkningar. Ledare/styrelse ska föregå med gott exempel, vara uppmärksamma
och aktivt verka för en trevlig miljö.
Vid misstanke om mobbning skall åtgärder vidtas så som
enskilda samtal/gruppsamtal med de berörda medlemmarna
samt kontakt med de berördas föräldrar. Som en sista åtgärd kan
avstängning från klubbens aktiviteter bli aktuellt.

Policy för

Skadeförebyggande arbete,
trygghet och säkerhet

Syfte/målsättning

På Nacka Hundungdoms aktiviteter ska medlemmarna alltid
känna sig trygga och säkra och föräldrarna ska känna trygghet när
de lämnar över ansvaret till oss.

Ansvar

Det är styrelsen/ledarnas ansvar att se till så att olyckor förebyggs
och att medlemmarna kan känna sig trygga på våra aktiviteter.
Vid tillfällen då det kan bli aktuellt att föräldrar skjutsar fler
medlemmar än sina egna barn till aktiviteter anordnade/erbjudna
av Nacka Hundungdom så förutsätter vi givetvis att den som kör
inte har intagit alkohol eller andra droger. Detta är föräldrarnas
ansvar men om ledarna/styrelsen märker att något inte är som det
ska är det deras skyldighet att agera.
Om medlem upplever att en förälder eller ledare är olämplig för
att skjutsa eller om medlemmen av någon annan anledning känner sig otrygg med förälder/ledare så vill vi att medlemmen och/
eller medlemmens målsman kontaktar styrelsen. Medlemmar ska
känna sig trygga med att ta kontakt med ledare/styrelse, känsliga
saker hanteras naturligtvis därefter.

Omskrivning

Skadeförebyggande arbete innebär för oss att ledarna ska
vara utbildade i hjärt- och lungräddning, att ledarna vet om
och känner sig trygga med vad de ska göra i olika situationer, att vi har en säker närmiljö och att vi har tydliga regler.

Vi strävar även efter att utbilda våra medlemmar för att öka kunskapen om säkerhet.
Vid utflykter och resor med t.ex. lokaltrafik så måste deltagare,
precis som vid andra aktiviteter, göra som ledarna säger utan
undantag. Självklart råder även sunt förnuft.
Då vi i största delen av vår verksamhet har att göra med hundar,
levande individer, så är det viktigt att man tänker först och gör
sen, att man följer ledarnas instruktioner blir extra viktigt för
att våra aktiviteter ska vara trygga för alla, både människor och
hundar.

Handlingsplan

Vi arbetar skadeförebyggande genom att informera om de risker
som finns vid våra olika aktiviteter, både när det gäller människa
och hund. Vi har som mål att utbilda samtliga våra ledare i hjärtoch lungräddning samt första hjälpen för människor och hundar.
Utrustning så som första hjälpen kit, brandvarnare, brandsläckare
med mera ska finnas till hands i våra lokaler. Nummer till djurambulansen och närmaste djursjukhus ska finnas uppsatta i vår klubbstuga. Vid en allvarlig olycka ringer vi 112.

Policy om

Alkohol och droger
Syfte/målsättning

Nacka Hundungdoms styrelse och ledare strävar alltid efter att vara så
goda förebilder som möjligt, då klubbens medlemmar är unga faller rollen som förebilder naturligt på ledare och styrelsemedlemmar.
Vår önskan är att Nacka Hundungdom ska vara en förening som symboliserar trygghet, alla ska känna sig välkomna. I stadgarna som klubben
har antagit genom Sveriges Hundungdom står det skrivet att alla våra
aktiviteter ska vara alkohol- och drogfria.

Ansvar

Alla klubbens medlemmar har ett ansvar att se till att vår noll- tolerans
mot alkohol och droger efter levs, men styrelsen har det huvudsakliga
ansvaret.

Omskrivning

Vår alkohol- och drogpolicy innefattar ANDT, alkohol, narkotika, doping och tobak. Även doping av hundar, enligt Svensks Kennelklubbens
dopingpolicy, Nationellt Dopingreglemente för hund ingår.

Handlingsplan

Om medlem under 18 års ålder bryter mot policyn utesluts medlemmen
tillfälligt från aktuell aktivitet samt ombeds lämna platsen. Målsman
kontaktas omedelbart av medlemsansvarig/styrelsen. Om styrelsen bedömer att det finns ett behov så kontaktas socialtjänsten/polis.
Om medlem över 18 års ålder bryter mot policyn kallas denne till möte
med medlemsansvarig och stängs tillfälligt av från aktuell aktivitet.

Skulle styrelsemedlem bryta mot policyn, så ska, förutom tidigare

nämnda åtgärder, personen avsättas med omedelbar verkan. Ledare/instruktörer fråntas omedelbart rätten att leda aktiviteter.
Om förälder/utomstående brukar tobak eller är påverkad av alkohol
eller andra droger vid våra aktiviteter ombeds denne förflytta sig till annan plats.
Vid tillfällen då det kan bli aktuellt att föräldrar skjutsar fler medlemmar än sina egna barn till aktiviteter anordnade/erbjudna av Nacka
Hundungdom så förutsätter vi givetvis att den som kör inte har intagit
alkohol eller andra droger. Om ledarna/styrelsen märker att något inte är
som det ska är det deras skyldighet att agera.
Vid olagliga aktiviteter kontaktas alltid polis.

