Plattform för IK Makkabi
1. INLEDNING
Judisk Gemenskap i Aktiv Rörelse är IK Makkabis slogan.
IK Makkabis Vision, Syfte, Mission och Värderingar
Vision
IK Makkabi skall ha ett utbud som gör att alla judar som värdesätter judisk gemenskap i aktiv
rörelse, är och förblir medlemmar i IK Makkabi.
Syfte och Mission
IK Makkabi's syfte är att erbjuda idrotts- och sociala aktiviteter, som en del i att ge fysiskt och
psykiskt välbefinnande, för att bana väg för ett ökat judiskt liv i Stockholm och för att stärka den
judiska identiteten.
Värderingar-IK Makkabi skall kännetecknas av en/ett/att












välkomnande attityd
alla får vara med-oavsett hur duktig man är
demokratisk organisation-allas lika värde
kamratlig anda
sportsligt uppträdande på och utanför planen
extra värnande om våra barn- och ungdomsverksamheter
bredd slår elit
stötta och möjliggöra för talanger att utvecklas
kvalitet (t.ex. utbildade ledare) och kontinuitet
respekt för judiska traditioner / lagar

IK Makkabis stadgar reglerar vår arbetsordning och demokratin inom föreningen samt reglerar vem
som får bli medlem i föreningen.
Varmt välkommen till IK Makkabi!
Huvudstyrelsen
2. HISTORIA
Idrottsklubben Makkabi, Stockholms första idrottsklubb grundad av och för en etnisk minoritet
grundades den 13 september 1933. Makkabi är en klubb där verksamheten ofta handlat om
mycket mer än idrott, även om kärnan alltid har varit just den gränsöverskridande gemenskap som
idrotten kan ge, oavsett ursprung eller bakgrund.
Klubbens historia och de första 70 åren finns utmärkt dokumenterat i klubbens jubileumsbok "Heja
Judarna" vilken gavs ut den 13 september 2003 till klubbens 70-års jubileum.
3. MÅL OCH INRIKTNING
IK Makkabis Vision, Syfte, Mission och Värderingar skall vara styrande för verksamheten och de
mål som sätts upp.
För att uppnå ovanstående krävs en väl fungerande organisation, välutbildade ledare samt en bra
och väl förankrad policy som alla kan ställa upp på och jobba efter. Utöver detta skall varje sektion
och verksamhet arbeta fram en egen målsättning som harmonierar med föreningens övergripande
vision, syfte, mission och värderingar.

Övergripande vision:
IK Makkabi skall ha ett utbud som gör att alla judar som värdesätter judisk gemenskap i aktiv
rörelse, är och förblir medlemmar i IK Makkabi.
Övergripande mål:










Skapa en kärlek till klubben
Skapa trivsel,glädje och gemenskap
Lagledare och tränare till alla lag vare sig de representerar eller enbart tränar
Utbildade ledare till våra verksamheter
Kontinuitet i våra verksamheter.
Engagera/värva föräldrar till verksamheterna
Värva nya medlemmar
IK Makkabi skall ha en ekonomi i balans

4. POLICYS OCH RIKTLINJER
4.1 Verksamhetens inriktning
Målsättningen och inriktningen för IK Makkabis verksamhet finns beskriven i denna plattform vilken
alla som deltar i verksamheten, dvs. såväl spelare, ledare, funktionärer som förälder skall vara väl
införstådda med.
4.2 Styrning och uppföljning
Ansvaret för att styra och följa upp verksamheten och tillse så att alla arbetar mot de gemensamt
formulerade målen i plattformen åligger huvudstyrelsen. Det är även samtliga ledares ansvar att
efterleva och bidra till utveckling av plattformen samt sprida informationen till spelare och föräldrar
inom laget.
4.3 Styrelserepresentanter och ledare inom föreningen












är tydliga, raka och snabba i sin kommunikation mot omgivningen.
är engagerade och verkar för att utveckla "alla".
medverkar till att upprätta mål och arbeta mot dem.
skall aktivt arbeta med att skapa "vi-känsla" i klubben.
skall leda och skapa glädje i hela gruppen.
är lyhörda och tar till sig nya impulser.
är fullt införstådda med att under aktiviteterna är man ledare för alla spelare/deltagare och
behandlar sin egen son/dotter som vem som helst i gruppen.
skall vara öppna för nytänkande
skapar ekonomisk tillväxt och verkar för en ekonomi i balans.
ger förutsättningar för sponsorer att stödja verksamheten.

Att vara ungdomsledare är förenat med många trevliga stunder men medför samtidigt ett stort
ansvar. För ungdomarna är ledaren såväl lärare som förebild.
Det är viktigt att alla ledare i föreningen vet vilka krav som ställs på dem från såväl föreningen
som från omgivningen i form av ungdomar i föreningen och deras föräldrar. Ledarna skall därför
följa de uppsatta målen och riktlinjerna som finns definierade i plattformen och uppgjorda
verksamhetsplaner. Ledarna skall informera föräldrar och spelare om vad som gäller inför varje ny
säsongstart.
4.4 Samarbete mellan sektioner
Ett bra samarbete mellan föreningens sektioner är mycket betydelsefullt för helhetskänslan. För att
skapa detta vill vi att samtliga sektioner aktivt medverkar under Makkabi-dagar och liknande
evenemang

4.5 Uppförande
hos spelare, ledare, supporters och andra representanter inom IK Makkabi
Alla skall vara ett bra föredöme både i skolan och i föreningslivet. Inom IK Makkabi betonar vi
särskilt "det goda kamratskapet" som innebär stor ödmjukhet i kontakten med medspelare, ledare
och andra. Laget/gruppen och dess trivsel, utveckling och gemensamma bästa skall alltid vara
nummer ett.

Följande hörnstenar skall genomsyra en spelares attityd i allmänhet:







Jag
Jag
Jag
Jag
Jag

skall vara en bra kompis
skall vara snäll, trevlig och ödmjuk
ska alltid göra mitt bästa
skall alltid ta hänsyn till andra
skall ge andra beröm

Inom laget gäller att:










Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

skall vara hjälpsamma och ställa upp för varandra
retas och mobbar inte varandra
peppar den som misslyckas
lyssnar på tränarna/ledarna
uppträder hövligt mot varandra
använder ett vårdat språk
har roligt
gläds med kamraters framgång

På IK Makkabis matcher gäller att:







Vi är representanter för IK Makkabi och uppträder därmed som vi förväntas göra
Vi hejar på vårt lag, vi hatar inte motståndarna
Vi uppträder alltid sportsligt!
Vi uppträder, när vi är publik, som vi vill att publiken skall uppträda mot oss när vi själva
spelar match
Vi hånar aldrig motståndare eller domare

Mot andra lag





Vi uppträder alltid sportsligt mot motståndaren
Vi spelar juste
Vi tackar alltid alla spelare efter matchen.

Mot Domare gäller att:





Vi lyssnar alltid på och lyder domaren, även om vi tycker han dömt fel.
Vi repekterar domaren.
Vi tackar alltid domaren efter matchen.

På träning gäller att:







Jag
Jag
Jag
Jag
Jag

skall alltid lyssna uppmärksamt på tränaren.
skall alltid göra mitt bästa på träningarna även när det känns tungt.
stannar upp direkt när tränaren blåser av.
frågar alltid om jag inte förstår.
meddelar alltid frånvaro till tränaren.

Vid match gäller att:






Jag
Jag
Jag
Jag

är koncentrerad på matchen direkt redan från samlingen.
peppar andra i positiv anda hela tiden under matchförloppet.
accepterar de direktiv tränaren ger mig.
gör alltid mitt bästa.

Uppföljning
Uppföljning av dessa regler sker genom spelarna själva, ledare, tränare och lagledare i de olika
sektionerna samt genom föräldrarna.
Droger
Droger och idrott hör inte ihop. IK Makkabi tar avstånd från droger.
Påföljder
Om spelare/förälder/vuxen/supporter inte uppfyller kraven på uppförande har ledare, tränare och
lagledning rätt att avvisa vederbörande från träningen eller matchen.
Vid upprepade förseelser är det Huvudstyrelsens uppgift att vidta adekvata åtgärder.
Som förälder eller vuxen vid sidan av planen gäller samma regler som för spelare. Allt för ofta ser
vi engagerade föräldrar som inte vet hur man uppför sig vid idrottssammankomster. Om en
förälder till spelare i vårt lag, eller annan vuxen inte uppför sig enligt våra föreskrifter kommer
denne inte längre vara välkommen under träningarna/matcherna.
4.6 Rasism/Antisemitism
IK Makkabi tolererar ingen rasism/antisemitism. Om spelare i IK Makkabi blir utsatta för
rasistiska/antisemitiska påhopp under match ska tränare/lagledare i IK Makkabi göra domare och
tränare/ledare hos motståndare uppmärksamma på situationen. Om de rasistiska/antisemitiska
påhoppen fortsätter har IK Makkabis tränare/lagledare till uppgift att avbryta matchen.
Huvudstyrelsen ska informeras om incidenten. Utifrån uppkommen situation ska Huvudstyrelsen
tillsammans med tränare/lagledare fatta gemensamt beslut om vidare åtgärd.IK Makkabi tolererar
ingen rasism från spelare/ledare/supportrar/föräldrar som representerar IK Makkabi.
5. ORGANISATION
Huvudstyrelsen har som huvuduppgift att fatta beslut, följa upp och utveckla verksamheten.
Medlemmar i styrelsen är ansvariga för olika områden. Dessa områden har egna målformuleringar.
Allt som sker distribueras till samtliga i styrelsen via e-post.
De områden som styrelsen arbetar med 2010 är










Ekonomi
Information
Medlemmar
Projekt
Sektioner/verksamhet
Sponsorer
Strategi
Utbildning

IK Makkabi består av sektioner och verksamheter som leds av en huvudstyrelse och
sektionsstyrelser. Huvudstyrelsen kan inrätta kommittéer för det löpande arbetet. IK Makkabi
omfattas 2010 av följande sektioner/verksamheter:









Bridge
Bordtennis
Bowling
Fotboll
Gymnastik
Innebandy
Volleyboll

IK Makkabis huvudstyrelse består av en ordförande, en sekreterare, en kassör fyra ledamöter samt
1 representant från respektive sektion.
Eventuella kommittéer är de arbetande och utvecklande organen i föreningen som arbetar fram
beslutsunderlag till styrelsen.
6. EKONOMI
IK Makkabis ekonomihantering skall på alla plan inom föreningen präglas av sundhet innebärande
en ekonomi i balans. Vi skall inte ta på oss kostnader vi inte har täckning för. Det innebär att alla
ska verka för att ingen del av verksamheten går med underskott. För att kunna nå uppsatta mål
måste medlemmarna vara beredda att bidra med insatser på olika sätt samt att sektioner och
verksamheter får ta ut avgifter som täckningsbidrag av de som deltar i den specifika
verksamheten.
Makkabis tillgångar skall placeras så att de inte på något sätt riskerar att urholkas. Kostnader och
intäkter i verksamheterna skall bokföras och redovisas enligt god redovisningssed och i enlighet
med föreningens stadgar och eventuella myndighetsbestämmelser.
Sektioner och verksamheter kan ha en egen ekonomi inom ramen för Makkabis övergripande
ekonomi. Vad som ovan sagts skall också gälla för sektioners/verksamheters ekonomihantering.
En betydande del av IK Makkabis intäkter kommer från att aktivitetskort blir korrekt ifyllda. Ledare
och styrelserepresentanter ansvarar för att detta görs och att de lämnas i god tid till kansliet.

