20.2 PROPOSITION – UPPDATERAD UPPFÖRANDEKOD
Förbundsstyrelsens förslag till beslut
att

anta förslaget till uppdaterad uppförandekod för Gymnastikförbundet.

Ärendet
Vid förbundsmötet 2014 beslutade mötet att anta en uppförandekod för
Gymnastikförbundet och Svensk Gymnastik. Uppförandekoden är ett förtydligande av
värdegrunden och genom förbundsmötesbeslutet därmed ett av Gymnastikförbundet fattat
beslut som ska följas av alla föreningsmedlemmar. Styrelsen i varje förening är således
skyldig att säkerställa att Uppförandekoden efterlevs. Uppförandekoden är i behov av
uppdatering. Dels för att göra den mer lättolkad och användarvänlig i relation till en
bedömning av vad som är ett lämpligt respektive olämpligt beteende, dels för att göra den
mer personlig och öka upplevelsen av det individuella åtagandet samt bredda uppfattningen
om vilka uppförandekoden värnar om. Uppförandekoden ska även fortsättningsvis
användas som ett förtydligande av värdegrunden, och ett verktyg för reflektion och
diskussion inom Gymnastikförbundet och Svensk Gymnastik.
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Förslag till nya förändringar av Gymnastikförbundets uppförandekod
Nuvarande formulering:
1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens
utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
3. Vi är goda förebilder.
4. Vi respekterar allas lika värde.
5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut
som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar
ansvar.
7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

Förslag till ny formulering:
1. Jag är en god förebild.
2. Jag respekterar allas lika värde.
3. Jag respekterar allas personliga integritet.
4. Jag värnar individens hälsa, säkerhet och välmående i samband med
gymnastikverksamhet.
5. Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap.
6. Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens
utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
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Kommentarer om föreslagna ändringar
Uppförandekodens struktur och formuleringar
Uppförandekoden består idag av åtta punkter. Några av dem är relativt lika till sin innebörd
och kan upplevas som svåra att särskilja. Dessutom är några av punkternas formuleringar
långa och svåra att lägga på minnet. Ambitionen är att det ska vara enkelt att komma ihåg
uppförandekodens punkter och deras innebörd. Därför föreslås att de befintliga punkterna 2
och 6 respektive 7 och 8 förs samman så att det i den nya versionen av uppförandekoden
finns sex punkter. Inga delar av innebörden försvinner, utan struktureras och formuleras
annorlunda i syfte att förenkla. Av samma anledning föreslås även en ändrad ordning av
punkterna.
”Vi”
Avsikten med att ändra ”vi” till ”jag” är att öka känslan av ansvarstagande och åtagande i
förhållande till uppförandekoden. Uppförandekoden är något som alla som är aktiva inom
Svensk Gymnastik ska förhålla sig till, men genom den nuvarande ”vi”-formuleringen ges
utrymme för en viss distansering och känslan av ett kollektivt ansvar. Genom att ändra
formuleringen till ”jag”-form kan uppförandekoden upplevas som ett viktigare och större
åtagande för individen.

”Utövaren”
Den nuvarande formuleringen ger uttryck för att de som ska ”värnas” genom
uppförandekoden är de aktiva, utövarna. Detta kan tolkas som en avgränsning om att
förhållningsreglerna i uppförandekoden bara gäller gentemot dessa, och inte gentemot
tränare, organisationsledare, funktionärer, anställda eller andra aktörer inom Svensk
Gymnastik. Avsikten är att ha en uppförandekod som alla som är aktiva inom Svensk
Gymnastik kan förhålla sig till och kunna utläsa såväl rättigheter som skyldigheter i en
övergripande kontext. Därför har formuleringen ”utövaren” ändrats till ”alla” och
”individen”.

”Gymnastikverksamhet”
När det kommer till ansvaret för individens hälsa, säkerhet och välmående har vi alla,
oavsett roll, ett medmänskligt ansvar för att ta god hand om varandra. En aktiv har en
skyldighet att uppföra sig gentemot en ledare på ett sätt så att dennes hälsa och välmående
värnas, dock är ”ansvar” ett alltför betungande begrepp att lägga på en aktivs axlar i den
breda formuleringen som punkten har. Därför föreslås att ”ansvarar för” ändras till
”värnar”. Det sprider skyldigheten att värna varandras hälsa, säkerhet och välmående såväl
på den som närvarar som på den som är ansvarig eller som har tilldelat någon ett uppdrag.
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