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Värdegrund för Svenska Brottningsförbundet
Svenska Brottningsförbundets värdegrund beskriver de värden som vi vill ska genomsyra förbundets
verksamhet. Det visar sig framförallt i våra beteenden och förhållningssätt, i både ord och handling,
tillsammans med utövare, ledare, domare, föräldrar, förtroendevalda, publik, partners och alla andra
intressenter. Värdegrund utgör en naturlig del enligt följande
Glädje, engagemang och gemenskap
Brottningen bygger på det ideella ledarskapet och ska präglas av glädje, gemenskap och rent spel vilka
också är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall ha
roligt, må bra och prestera mera. Verksamheten ska utgå ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet,
kreativitet och drivas enligt demokratiska principer
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär också att alla
som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet
skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill vara med, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion,
ålder, kön eller sexuell läggning får vara med i vår verksamhet. Vi ska visa öppenhet och respekt för
människors lika värde och all annan diskriminering och alla våra medlemsföreningar ska behandlas lika.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Brottningens företrädare ska föregå
med gott exempel i etik- och moralfrågor. Att verka mot fusk, doping, mobbing, trakasserier och våld
såväl inom som utanför idrottsverksamheten. Vår verksamhet ska skapa en positiv och sund miljö där
alla får lära sig sporten och chans att utveckla ett livslångt intresse. Alla skall få känna sig sedd, värdefull
och som en viktig del av en gemenskap. Både domare, aktiva och ledare ska mötas med respekt och
kunna känna trygghet
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