Bålsta IK – jämställdhetsplan

Jämställdhet inom Bålsta IK
Friidrotten är sannolikt en av de idrotter som objektivt upplevs som mest jämställd.
Män och kvinnor tävlar i samma grenar och tillsammans på samma arenor (om än inte mot
varandra) och man ser lika många män som kvinnor bland de tävlande.
Friidrott som idrottsutövning har flera unika drag, men ett av de finaste är just möjligheten
att alla får träna och lära tillsammans oavsett kön och ålder. Detta anser vi inom styrelsen
vara ett av friidrottens starkaste varumärken.
Våra träningsgrupper är och skall vara blandade där flickor och pojkar ges samma tillgång till
kommunens anläggningar och klubbens övriga resurser och ledare. Även inom klubbens
ledning ses jämlikhet som en självklarhet och ett mål att uppnå.
Bålsta IK är en förening som anser att det är viktigt att alla medlemmar behandlas lika och
känner sig välkomna oavsett kön och bakgrund.
Bålsta IK och dess styrelse anser att jämställdhet mellan män och kvinnor, pojkar och flickor
skall vara en självklarhet. Arbetet för att uppnå detta är en ständigt pågående process som
aldrig får gå i vila.
Bålsta IK ska aktivt verka för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden inom
föreningen.
Att nå detta dagliga mål är varje medlems ansvar. Ytterst ansvarig för att
jämställdhetspolicyn följs är föreningens styrelse.
Föreningens övergripande mål och ledstjärna rörandes jämställdhet är:
•

flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott

•

kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett
likvärdigt sätt

•

kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ

Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom dagliga beslut och prioriteringar. Det
är därför viktigt att jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten
och genomsyra alla verksamhetsområden på alla plan och i alla situationer.

