Ledarpolicy Equmenia Horla-Siene
Grund
Equmenia är en kristen ungdomsorganisation. Jesus Kristus är Herre, det är Equmenias
grund. Allt vi gör handlar om det, på tusen olika sätt.
Vår förening Equmenia Horla-Siene är öppen för alla och vi försöker se varandra. Vi
vill att alla ska känna sig trygga och mötas med respekt i vår verksamhet. Du duger
och din tro duger!
Som människor har vi olika ingångar och erfarenheter av kristen tro. Vår vision lyder:
Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Som ledare inom
Equmenia accepterar jag denna inriktning och lovar att arbeta för Equmenias vision.

Trygghet och respekt
Vi ska verka för att skapa trygga mötesplatser där fler ska få ett personligt möte med
Jesus Kristus
•
•
•
•
•

•

Alla får komma med vilka frågor och tankar den vill och bli mött med respekt.
Vi försöker vara vaksamma på om någon känner sig utanför, mår eller far illa.
Vi försöker vårda varandra och vårt språk.
Vi undviker förlöjligande förlöjligande eller kränkande kommentarer om eller till
personer.
Vi undviker favorisering, överdriven närhet och ”positiva” kommentarer om
utseende eller liknande som går över gränserna för den personliga
integriteten.
Använd ditt goda omdöme på sociala medier och vid all typ av
fotografering så att ingen riskerar att känna sig utsatt.

Trygga möten är en utbildning som Equmenia rekommenderar och som du bör
genomföra. Om du är ny ledare eller inte kan vara med vid ett sådant tillfälle kan du
genomföra den som webutbildning, (se länk: http://tryggamoten.scout.se/). För
scoutledare i Equmenia är denna kursen obligatorisk.

Säkerhet och rutiner
Vi vill att vår verksamhet ska vara så säker som möjligt. Speciellt när vi är i trafiken
eller på olika friluftsaktiviteter. Vi kör ansvarsfullt när vi har deltagare med i bilen och
självklart ska deltagarna ha bilbälte på sig. Inför fritidsaktiviteter ska vi som ledare ha
funderat kring riskerna för aktiviteten och försöka göra den så säker som möjligt. Till
exempel använder vi alltid flytväst när vi paddlar kanot.
Vi vill att alla ledare känner till Krisplanen i Equmenia Horla-Siene. Den finns i pärmen
Krisplan, Handlingsplan och Policyer i rummet med kontorsmaterial. I krisplanen finns
instruktioner för vad som ska göras och vilka som ska kontaktas vid kris. I denna pärm
finns också vår drogpolicy vilken alla ledare bör känna till.
Det är ingen rättighet att vara ledare i vår förening, utan styrelsen har rätt att
utesluta eller neka personer att vara ledare om de inte passar uppdraget.

Självreflektion
Vi stävar efter att vara bra förebilder för de barn och unga vi leder. Vi påverkar våra
deltagare genom vårt sätt att leva, våra livsval och mönster. Därför bör en ledare
reflektera över sina vanor i fråga om rökning, alkohol, droger, sociala medier,
relationer, osv.
Vi ser bibeln som vägledning till det goda livet där vi lär oss ta steg mot ett
ansvarsfullt liv.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att vi följer de gemensamma beslut som tas i
föreningen. Stötta varandra som ledare och dra nytta av varandras erfarenheter,
olikheter och styrkor. På så sätt kan vi skapa en god miljö för våra barn och unga.
Tack att du vill vara ledare i Equmenia Horla-Siene och arbeta för att sprida
budskapet om Jesus Kristus bland unga i vår bygd!

