Vad är en ledarguide?
En ledarguide är enligt vår definition:
•

Ett föreningsdokument som klart och tydligt visar vilken värdegrund föreningen står
för.

•

Ett dokument som klart och tydligt guidar såväl ledare, aktiva barn och ungdomar
som berörda föräldrar hur de förväntas agera för att leva upp till föreningens
värdegrund.

Vilka värdegrundsfrågor innehåller en ledarguide?
Vi tror:
Att varje förening, i de samtal och diskussioner som kommer att föras på olika håll, själva
kommer fram till de värdegrundsfrågor som är viktiga att förtydliga i den egna föreningen.

Vår idé och förhoppning är:
Att ledarguiden ska fånga upp fler olika värdegrundsområden, exempelvis; jämnställdhet,
allas möjlighet att vara med, glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet etc.

Måste dokumentet kallas för ledarguide?
Vi kommer att göra vårt bästa för att sprida själva begreppet ledarguiden. Vår förhoppning
är att så många som möjligt i Halmstad ska känna till satsningen och i någon form komma
i kontakt med arbetet – som föreningsaktiv, som förälder etc. Men – självkart får ni ute i
föreningarna kalla ert dokument för något annat än Ledarguiden om ni så önskar.

Hur utvecklas en ledarguide?
Många föreningar har redan kommit långt i arbetet med att utveckla en ledarguide på egen
hand, medan andra föreningar behöver mer inspiration, tips eller handfast hjälp med att
starta processen. Sedan 2012 har vi satsat extra kraft och resurser för att stödja alla

föreningar i arbetet, utifrån de behov som finns. SISU finns som stöd för idrottsföreningar i
arbetet med ledarguiden. Övriga föreningar kommer att stödjas av Halmstads kommun
individuellt, bland annat genom att fungera som ett bollplank samt att hjälpa till att slussa
vidare till olika studieförbund.

När ledarguiden är färdigställd
När föreningen har ett färdigt dokument mejlas detta till foreningsbidragforeningsstod@halmstad.se. Föreningen behöver själv ha en tydlig plan på hur
ledarguiden ska kommuniceras ut till berörda inom föreningen – ledare, aktiva och
föräldrar.

Ledarguide en förutsättning för bidrag
Sedan 2015 ska alla föreningar som söker kommunala föreningsbidrag från teknik- och
fritidsnämnden ha en ledarguide, eller motsvarande dokument, för att vara
bidragsberättigad. Dokumentet ska årligen bifogas vid bidragsansökan. Det ska också
finnas tillgängligt på respektive förenings webbsida och vara väl känt för föreningens
medlemmar.

Tips och råd på vägen…
Låt dokumentet växa fram i lugn och ro, i takt med diskussioner i föreningen.

Ta hjälp av lämpligt studieförbund eller er riksorganisation.

Lycka till!

