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Vår verksamhetsidé
ESDK Nautic erbjuder utbildning, träning och utveckling inom undervattenssporter till alla som
vill.
Föreningen ska genom engagerade ledare och medlemmar inspirera till ökad vattenvana och
kunskap om vår undervattensvärld.

Värdegrund
Engagemang – Vi utför våra aktiviteter, oavsett om det är utbildning, motion eller tävling, med
stort hjärta och engagemang. Glädjen och engagemanget sprider den goda Nauticandan bland
medlemmarna.
Säkerhet – Oavsett aktivitet har säkerhet och trygghet högsta prioritet.
Delaktighet – Föreningen präglas av öppenhet och gemenskap där alla åldrar kan/får delta efter
sina egna förutsättningar.
Kvalitet – Verksamhetsidén och värdegrund genomsyrar hela föreningens verksamhet. Nautic har
kontinuerlig fokus på träning, utbildning och utveckling.

Vision
ESDK Nautic skall vara det självklara valet för alla som är intresserade av undervattenssport.

Verksamhetsområden
Följande verksamhetsområden, enligt §30 i stadgarna, är dom som ESDK Nautic fokuserar på:






Fridyk
Minidyk
UV rugby
Sportdyk
Fensim
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Alkohol, narkotika, doping och tobak
ESDK Nautic ställer sig bakom riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer för alkohol, narkotika,
doping och tobak (ANDT).
ESDK Nautic vill vara med och skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol- och tobaksbruk. För föreningen innebär det:







Nolltolerans mot narkotika och doping;
Minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak;
Förhindra allt ohälsosamt alkoholbruk, minska konsumtionen och motverka skadliga
dryckesvanor;
Som förälder och föreningsansluten bör man vara restriktiv med sitt tobaksintag under
föreningens aktiviteter;
Det är inte tillåtet att röka i bil eller buss när man transporterar föreningens medlemmar;
Inga alkoholhaltiga drycker förekommer i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

Mer information finns att läsa på riksidrottsförbundets hemsida http://www.rf.se/

Likabehandling – Trygg Idrott
ESDK Nautic känner ansvar för våra medlemmar, i synnerhet de ungdomar vi har i vår förening.
Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i ESDK Nautic aktiviteter. För
föreningen innebär detta att:




Vi strävar efter att ha roligt tillsammans; barn ungdomar och vuxna
Vi behandlar alla lika oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning
Att alla skall deltaga i våra aktiviteter på lika villkor

ESDK Nautic ställer sig bakom riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer för Trygg Idrott. Mer
information finns att läsa på riksidrottsförbundets hemsida http://www.rf.se/
Visar det sig att ledare inte följer policyn ansvarar styrelsen för att hantera situationen
Vid händelse att vår policy inte följs av ett barn/ungdom kontaktas respektive förälder av ledaren
eller en representant från styrelsen, för att diskutera hur vi skall hantera den uppkomna
situationen.

Resor
Ledaren för en grupp ska inför varje säsong diskutera vilket sätt man har avsikt att resa till
tävlingar och träningsutbyteten innan budget fastställs.
Föraren ska på ett lagenligt och trafiksäkert sätt framföra fordonet till destinationen. Föraren får
under inga som helst omständigheter framföra fordon när man dagen innan eller samma dag
druckit alkohol eller använt andra droger.
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Föraren ska framföra fordonet på största möjliga aktsamhet för att få skjutsa föreningens
medlemmar vid resor. Gäller ej om man väljer att åka egen bil.
Ledaren har rätt att neka en person att skjutsa andra i föreningen. Om medlemmen motsäger sig
detta står inte föreningen för kostnaden för resan.
Föreningen kan, om möjlighet finns, stå för resan till och från tävlingar och föreningsaktiviteter
för spelare; deltagare och ledare. I de fall föreningen inte kan står för resan, kan eventuellt ett
bidrag för resekostnaden utbetalas till de aktiva. Storleken på detta belopp kan variera.
Medlemmarna ska resa på det billigaste sättet så länge säkerheten är god. Väljer gruppen att resa
på ett dyrare sätt kan en reseersättning betalas ut som motsvarar kostnaden för den billigare
resan.
I de fall då medlemmarna färdas med egna bilar ska samåkning ske i största möjliga mån, både på
grund av miljö och ekonomisk aspekt. I dessa fall kan reseersättning (skattefri milersättning)
betalas ut. RF och Skatteverkets regler gäller, men styrelsen bestämmer årligen beloppets storlek.
Skattepliktig ersättning betalas ej ut.
Vid resor har föreningen rätt att ta ut en avgift av aktiva och ledare. Den totala summan av
avgiften får inte överstiga totalbeloppet för resan.
Inga enskilda bidrag utgår då gruppen har ett gemensamt resesätt.

Försäkring
Föreningens försäkring täcker ej personliga idrottsmateriel och saker.
Idrottsmateriel som ägs av föreningen, försäkras av föreningen
Via betald medlemsavgift, junior/senior/familj, får man en olycksfallsskada i samband med
klubbaktivitet samt under direkt färd till och från sådan aktivitet. Deltagare som deltar i av
förening anordnade prova-på dyk inbegriper försäkringen också. Mer information om
försäkringen finns på SSDF:s sida: http://www.ssdf.se/Foreningar/Forsakringen
Resor:

Används egen bil gäller personlig försäkring
Används hyrbil/buss ska man teckna lämplig försäkring t.ex. ssjälvriskeliminering.
Först bör man dock kolla upp vilken typ som ingår i hyran av fordonet.

Krishantering
ESDK Nautic ställer sig bakom SSDF:s riktlinjer för krisplan. SSDF:s krisplan finns att läsa på
http://www.ssdf.se/sakerhet/Omolyckanarframme/
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Ledarens ansvar
Ledaren har ansvar att på ett säkert sätt genomföra träningen och se till att säkerhetsutrustning
används vid de tillfällen detta är nödvändigt.
Ledaren har ansvar att träningen förläggs på säker och lämplig plats. Kan det ej genomföras på
ett säkert sätt ska aktivitet avbrytas.
Ledaren ansvarar för redovisning av närvaro och utbildning. Detta ska ske antingen digitalt via
IdrottOnline eller inlämning av närvarokort till LOK ansvarig och/eller utbildningsansvarig.
Ledaren ansvarar för att informationen fortlöpande lämnas till hemsidesansvarig
Ledaren ska vara en bra förebild och vara föreningens ansikte utåt
Ledaren har ansvar för att informationen till pressen blir korrekt

Sponsring
Styrelsen ska godkänna alla sponsoravtal
Föreningen ska inte ingå sponsringsavtal med företag som representerar alkohol, droger eller
kriminell verksamhet.
Det är okej att ha en egen sponsor, men t ex företagsloggan får inte synas på kläder, utrustning
etc. när man representerar föreningen.

Ekonomi
Medlemsavgift ska varje år betalas. Ledaren har rätt att neka en person att träna/delta i aktiviteter
om inte medlemsavgiften erlagts.

Information
Styrelsen och medlemmar förväntas följa policyn. Styrelsen ansvarar för att alla ledare i
föreningen får information minst en gång per år om föreningens drog och likabehandling – Trygg
Idrott policy. Ledarna i sin tur ansvarar för att barn/ungdomar/aktiva informeras.
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