BJÖRKLÖVENS VÄRDEGRUND
Visionen och värdegrunden måste peka åt samma håll.
I värdegrundsarbetet har vi därför tagit fasta på visionen om att bli Sveriges mest älskade hockeyförening.
VÅR INRE KOMPASS
Värderingarna är Björklövens fundament, de gemensamma beteenden som gör oss unika. Vår värdegrund skapar
en ”vi-känsla”, något vi har gemensamt, vi är stolta över och ställer oss bakom. Värdegrunden är Björklövens inre
kompass. Vi motarbetar aktivt det som ”sitter i väggarna” och kommentarer i stil med ”så gör vi här”. Informella
och formella värderingar får inte skilja sig åt.
AKTIVT ARBETE
För att en värdegrund ska bli framgångsrik och skapa mervärde krävs aktivt arbete med den. Björklöven ska därför
luta sig mot värdegrunden när beslut fattas och sträva efter att skapa aktiviteter som speglar och stödjer
värdegrunden. På samma sätt ska ledare luta sig mot värdegrunden och varje dag och varje vecka påminna om
det som Björklöven står för.
VÅR VÄRDEGRUND
Björklöven är en förening där alla är välkomna, oavsett ålder, kön, ras, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.
Sporten är i fokus, men i vår roll som betydelsefull samhällsaktör vill vi även verka för ett tolerant och öppet
demokratiskt samhälle. Våra företrädare (inte minst ledare och representationslag) ska gå i bräschen för det och
uppträda som förebilder och ambassadörer för Björklöven.

	
  

	
  

VI ÄR…
Välkomnande
• Vi gör ingen skillnad på kön, ålder, ras, religiös övertygelse, etnisk bakgrund eller sexuell läggning
• Vi slår vakt om demokratiska värden, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde
• Vi tolererar inte rasism, mobbning eller annan typ av diskriminering
Positiva
• Vi ser möjligheter istället för hinder
• Vi är engagerade och positiva, både internt och externt
• Den inställningen avspeglas i vår positiva ishockey, som bygger på skridskoåkning, intensitet och
teknik
Uthålliga
• Vi ger oss aldrig
• Vi tror på det vi vill uppnå
• I motgång stärks vårt engagemang och vår vilja att lyckas
Öppna
• Vi strävar hela tiden efter att göra rätt och om vi misslyckas är vi ödmjuka och erkänner det
• Vi är öppna i kommunikationen med interna och externa intressenter och säger rakryggat som det är
• Vi har en rak kommunikation med högt i tak – vi menar det vi säger
Lyhörda
• Vi tar till oss av kritik och utvärderar den, i syfte att hela tiden hitta eventuella förbättringspunkter
• Den hängivna publiken är vår största tillgång och vi respekterar det Björklövens fans ger uttryck för
• Vi lyssnar på varandra och är ödmjuka inför det faktum att vi inte alltid vet bäst

	
  

