Policydokument
Mål för verksamheten
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 i vår förening.
Konståkning skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och
psykiskt, som socialt och kulturellt. Klubben skall ge barn och ungdomar möjlighet
till att utöva konståkning som lek, träning, tävling och uppvisning. Barn och
ungdomar av båda könen skall på lika villkor kunna delta i klubbens verksamhet.
Barn och ungdomar som är aktiva i klubben skall ges möjlighet att utvecklas inom
konståkningen i sin egen takt och utifrån sina egna målsättningar och förutsättningar.
Genom god organisation, klara regler och utbildade tränare ska klubben medverka
till att verksamheten får bredd. Men även att de åkare som har vilja och potential
bereds möjlighet för elitsatsning

Etik och moral
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för träning och tävlande på lika villkor. Det innebär
både för åkare, tränare och föräldrar att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och
en god etik och moral. KKTV ska verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot
mobbning, trakasserier, kränkningar, hot och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
Vi är glada och stolta över våra insatser tillsammans i KKTV. Det skall alltid vara roligt att
komma till ishallen/träningen. Det viktigaste är att delta, en framskjuten placering är en
bonus. Vi gläds åt framgångar tillsammans och detta gäller såväl åkare, tränare såsom
föräldrar.

Styrelsens roll
Styrelsen är ansvarig för klubbens åtagande och olika verksamhetsområden inom
klubben. Styrelsen samarbetar med tränarna i frågor som rör tränings- och
tävlingsverksamhet samt arbetar aktivt för att förbättra villkoren för konståkare i
Trollhättan och Vänersborg. Detta innebär att styrelsen måste se till hela gruppen åkare i
klubben, men att man även ska ta individuell hänsyn där detta är genomförbart.
Styrelsen ansvarar för att klubbens ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Föräldrarnas roll
Föräldrar är barns förebilder. För att ett gott klimat ska råda i klubben är det viktigt
att föräldrar är överens om att följa klubbens policy. Om oklarheter råder eller om
det finns obesvarade frågor ombeds föräldrarna att kontakta styrelse eller tränare för
att få diskutera det man funderar över. Föräldrars roll är också att finnas som stöd
för att barnet ska kunna utöva sporten. Vid tävlingar, shower, tester, fikaförsäljning, m.m.
ställs det krav på att alla föräldrar hjälper till så att klubben kan genomföra dessa aktiviteter.

