Ledarguiden för Jiujitsuklubben Seisin
Jiujitsuklubben Seisin är en ideell förening som bedriver självförsvarsträning för vuxna och
ungdomar. Föreningen har funnits sedan 1973 och har idag ca 130 medlemmar och med en
ungdomsverksamhet som omfattar ca 70 ungdomar. Seisin är en politiskt, religiöst och sexuellt
obunden förening där alla är välkomna att träna på lika villkor.
Huvudansvarig för dokumentet ska är klubbens ordförande. Ordförande ska se till att klubbens
ledare/instruktörer är informerade och väl förtrogna med ledarguiden.

Gemenskap och god laganda
Ledarna/instruktörerna ska aktivt utforma träningen så att medlemmarna får en trygghet att
utveckla en god kamratskap och där alla har samma värde och uppskattning.
Vi ska vara en jämställd och jämlik förening som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör
tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges
hög prioritet. Detta oberoende av kön, ursprungsland eller social status.

Trygg miljö
Alla medlemmar ska känna att föreningen är en trygg miljö och ledarna/instruktörerna ska
motverka all form av mobbing, kränkning och trakasserier.
Detta leder fram till en trygg miljö där man ska känna glädje och kunna ha roligt under sin
träning.

Våra ledare/instruktörer
Våra ledare är utbildade instruktörer och genomgår kontinuerligt utbildning inom Svenska
Jiujitsuförbundet. Vi utvecklar även våra ledare genom SISU ledarutbildning.
Våra ledare/instruktörer ska vara ett föredöme och följa EMJ reglerna (Etiska, Medicinska och
Juridiska regler) som är fastsällda av Svenska Jiujitsuförbundet.

Mål


Kamratskap och ömsesidig respekt ska finnas i varje kontakt med varandra både i och
utanför träningslokalen.
 Alla medlemmar i klubben ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter,
oavsett kön, ursprungsland eller social status.
 Det ska finnas glädje och god laganda i alla grupper.
 Vi ska verka för jämlikhet och arbeta för nolltolerans vad gäller all form av mobbing och
diskriminering.
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