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Bakgrund: 
 
2012 påbörjades ett arbete för att identifiera våra mål och värderingar.  
Anledningen var att det för oss är oerhört viktigt att ta tillvara alla ungdomars möjlighet att växa 
inom segelsporten och inom Stenungsunds Segelsällskap. 
En grupp bestående av representanter för Jolle, Access, Ungdom, Ordförande samt en konsult 
påbörjade arbetet mad att identifiera vad vi tyckte var viktigt i avseende hur vi kommunicerar och 
hur vi förhåller oss tillvarandra. 
Alla som vill, skall ha en möjlighet att vara en del av klubben samt alltid känna sig välkommen, vi 
stödjer varandra och hjälps åt med klubbens fortsatta  tillväxt. 
Implementeringen påbörjades under våren 2013 och detta är sen en process som kommer att 
fortsätta då vi hela tiden får nya medlemmar. 
 

Klubbens styrkor: 
 
Vi utgick från några av dom styrkor som finns med ambitionen att utveckla dom än mer.  

 Varumärke 

 Anläggning 

 Seglarskolan 

 God ekonomi 

 Partners/sponsorer 

 Bra tränare 

 Bredd 
 
Detta i kombination med väldigt många aktiva medlemmar samt en ständig vision om att inga 
olyckor eller incidenter får hända och att all form av mobbning inte accepteras resulterade i våra 
gemensamma värderingar. 
 

Gemensamma Värderingar och dess innebörd: 
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Glädje 
 
Kul, humor, skratt 
Engagemang 
Nytänkande 
Delaktighet 
Aktiviteter 
Tillhörighet 
Alla blir sedda och bekräftade 
Framgång 
Samhörighet 
 

Trygghet 
 
Gemenskap 
Lokal 
Kunskap 
Utbildade instruktörer 
Material 
Engagemang (intern + externt) 
God ekonomi 
Plan 
Breddning 
Familjekänsla 
Tillit 
Delaktighet 
Vara behövd  
 

Respekt 
 
Komma i tid 
Förberedd 
OK att vara olika 
Använder varandras styrkor 
Ta ansvar för sig själv 
Ta reda på information 
Klubben ger infonformation 
Koppla till resultat och prestation 
Ge utmärkelser 
Ge beröm inför publik 
Vara en bra kompis 
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Säkerhet 
 

Utrustning 

Båtar 

Planer 

Nollvision 

Utbildning 

Ta ansvar  

Våga ta beslut (avbryta en tävling, ej starta) 

Skapa trygghet för seglarskolebarnen 

Tydlighet 

Regelverk 

Tillit 

 

Framåtanda 
 
Vilja att bli bättre 
Utvecklas 
Vision 
Uppdaterade på trender 
Öppna för förändringar 
Ekonomisk strategi 
Anpassa anläggningen efter behovet 
Organisatorisk strategi 
PR och kommunikation 
Drivkraft 
Energi och vilja 
Engagemang 
Nyttja de faciliteter vi har 

 


