Fler Segel på Viken
LjSS fina anläggning och utrustning är en naturlig plats för gemenskap, glädje, utveckling och nya utmaningar.
Alla i föreningen har ett ansvar att leva upp till föreningens värdegrund.
Detta preciserar vi i följande värderingar

L - Lärorikt och roligt

J - Jämlikt och respektfullt S - Säkert och tryggt

S - Starkt hållbarhetsfokus

Segla är roligt och verksamheten präglas av glädje
och positiv stämning

Alla får hjälp utifrån sina förutsättningar

Säker och trygg anläggning. Båtar, utrustning och
anläggning skall alltid vara i bra skick

Miljöfrågor är en naturlig del i all vår verksamhet

Verksamheten bygger på ideellt arbete och
engagemang

Att se varandra, hälsa på och bemöta alla med
respekt utan att värdera är viktigt

Trygghet i gruppen och med instruktörerna

Vi vill ha en levande vik med låg miljöpåverkan
Håll Havet Rent

Vi har kul tillsammans och visar varandra
uppskattning
Vi strävar efter att utvecklas som seglare och att
fortsätta segla under hela livet

Alla skall känna sig delaktiga

Föräldrarna ska vara trygga med att ha sina barn
hos oss
Regel om flytväst på/nära vattnet och övriga
säkerhetsföreskrifter följs

Segling bedrivs i en drogfri miljö

Vi delar med oss av kunskap och stöttar varandra
för att växa i egen takt
Alla är välkomna, det ska vara trivsamt att hänga
på LjSS
På tävlingar agerar vi som ett lag och stödjer
varandra

God kommunikation för att förstå varför man gör
saker
Roller och demokratiskt fattade beslut respekteras

Anpassad verksamhet, alla får segla på egna
villkor
Sjömansmässig verksamhet bedrivs med
välutbildade, kompetenta ledare
Ledarnas ansvar för att verksamheten bedrivs
säkert respekteras

Anläggningen, klubbens båtar och material vårdas

Aktiviteter över generationsgränserna är en del av
verksamheten

Verksamheten ska vara Jämställd med nolltolerans
mot könsord, rasistiska och nedlåtande attityder

Nollvision mot tillbud och olyckor, vi arbetar
med riskminimering

Viktigt med bra tävlingsverksamhet tillgänglig för
alla

Som förälder hjälper man även andras barn

Övergrepp, trakasserier, diskriminering och
mobbing accepteras ej och ska uppmärksammas
direkt
Signaler om något inte står rätt till för en grupp
eller enskild ska tas på allvar, det ska vara lätt att
kontakta klubbens ansvariga

Utdrag från Belastningsregistret för alla över
15år är en grundförutsättning för att leda
grupper och delta i LjSS styrelsearbete
Tränare och ledare har mandat att ställa in en
träning eller tävling om förhållandena är riskabla

Vi känner stolthet över vår verksamhet och vårdar
vårt goda renommé

Sveriges roligaste sommarjobb att vara ledare i
LjSS
Essity Internal

Vi stöttar varandra, är schyssta, lyssnar och
respekterar olika åsikter

Ledare och föräldrar är viktiga förebilder

Verksamheten bedrivs proffsigt och med kvalitet i
allt vi gör

Handlingsplaner finns för alla verksamhetsområden
med mätbara mål inklusive miljömål
Föreningens verksamhet utvärderas för
kontinuerliga förbättringar
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