
Ledarguide
HFF är en förkortning på ”Halmstad Figurspels Förening” och är en förening som är inriktad 

på figurspel. Halmstad Figurspels Förening tillhör Sverok, vilket är Sveriges största 

ungdomsförbund. Vi är en förening dedikerade till figurspel, som grundades sommaren 

2003. Våra lokaler finns på Frennarpsgårdens andra våning. Ändamålet med HFF är att 

fungera som naturlig samlingspunkt för att träffa nya personer med likasinnade intressen 

som främjar vår hobby. HFF har en mängd olika aktiviteter, vilket bland annat inkluderar 

målarkurser, introduktionsspel för nybörjare, turneringar med mera. 

Ledarguiden är HFF:s  underlag för vilka värderingar vår förening står för, men även en insyn 

på hur dessa värderingar uppnås inom vår förening. Detta i samband mellan ungdomar, 

seniorer, ledare samt föräldrar.
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3. Regler och Riktlinjer
3.1 För Medlemmar innebär detta att:

Vara trevliga och vänliga medlemmar som hjälper och stöttar varandra.

Vi tar hand om vår lokal och respekterar varandras saker.

Vi berättar för våra ledare om något går fel så vi kan hjälpas åt att lösa problemet.

Att man följer föreningens regler och förordningar.

Att man behandlar alla lika oberoende av kön, ålder, ursprung, religion eller läggning

3.2 För ledare och styrelseledamöter innebär det att:

Föregå med ett gott exempel samt följa riktlinjerna som gäller för medlemmarna.

Att verka för en alkohol och drogfri föreningen och hjälpa personer som har problem.

Vi lämnar regelbundet information till barn/ungdomar och deras föräldrar om HFF´s 
verksamheter och aktiviter.

Att ta hand om medlemmar, ge medlemmarna de nödvändiga kunskaper som krävs för att 
spela och att förstå föreningens regler och aktiviteter.

Hjälpa och lära upp nya talanger och förmågor till tävlingsnivå.

Gå föreningens ledarutbildning och bli certifierade som ledare.

3.3 För föräldrarna innebär det att:

Uppmuntrar våra barn/ungdomar att delta i HFF´s olika aktiviteter, och hjälper dem att få 
med rätt utrustning för de olika aktiviteterna.

Stödjer HFF´s verksamhets efter bästa förmåga, och hjälper till när det behövs extra 
arbetsinsatser från föräldrar.

Respektera och stödja ledarna i deras uppgifter, och ger dem återkoppling både på det som 
fungerar bra och på det som kan göras bättre.

Förstå och respektera HFF´s regler och förordningar, och hjälpa våra barn/ungdomar att följa 
dom.
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4. förenings och konvents 

regler för ledare

4.1 Regler för ledare på Föreningen

Presentera sig för en ny person på föreningen på ett trevligt och informativt sätt.

Visa upp föreningslokalen, de olika rummen, deras funktion, toalett, första hjälpen-material, 
säkerhet etc.

Ta reda på intressen för spelsystem och kunskaper inom dessa. 
Utveckla detta och om möjligt lära ut nödvändiga kunskaper till nybörjare.

Om kunskap i spelsystem saknas, kunna skicka vidare en nybörjare till en ledare som har 
kunskapen.

Vara ansvariga för ordningen på föreningen, se till att de allmänna föreningsreglerna följs och 
se till att språket vårdas, särskilt i närheten av yngre medlemmar.

4.2 Regler för ledare på Konvent

Ledaren: 

Måste ha koll på sina lärlingar.

Är ansvarig för att lärlingen kan få tag på mat, sovplats samt att de blir transporterade tur 
och retur till konventet.

Ska kunna vara tillgänglig hela tiden.

Ska spela samma spelsystem som lärlingarna.

Har som ansvar att innan konventet informera om vilken utrustning, och vilka material som 
behövs för att delta på konventet, samt kontrollera att allting är med.

Är skyldig att hjälpa lärlingen vid problem i samband med konventet.

Ska kontrollera med målsman att denna har godkänt att lärlingen deltar och åker med till 
konventet (om lärlingen är under arton).
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5. Föreningens policy för 
jämställdhet, mobbing, 
alkohol och droger

5.1 Jämställdhet och integration

Halmstads Figurspels Förening står för lika villkor samt lika rättigheter och möjligheter. På 
HFF ska alla ha rätt till en jämlik behandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Ansvaret för att de övergripande målen uppnås ligger hos alla individer inom HFF, både 
styrelsen och medlemmarna.

5.1.1 Övergripande Mål för jämställdhet och integration

Det övergripande målet är att alla medlemmar oavsett ursprung och kön ges likvärdiga
förutsättningar, möjligheter och villkor att såväl utöva figurspel som att inneha uppdrag som 
ledare eller förtroendevalda inom vår förening.
Samt alla på föreningen arbetar tillsammans för att detta uppnås.

5.2 Mobbing 

Föreningen skall vara en plats där medlemmar kan känna trygghet och få ett värdigt 
bemötande där deras integritet inte kränks. Alla inom föreningen uppmuntras visa respekt 
och hänsyn för varandra. Skulle en situation uppstå där en eller flera medlemmar känner sig 
kränkta eller upplever att de behandlas respektlöst finns riktlinjer för att handskas med en 
sådan situation. 

Medlemmar och representanter för HFF har skyldighet att agera i enlighet med dessa 
riktlinjer om en mobbningssituation, av liten eller stor karaktär, skulle uppstå.

1. Kontakta styrelsen om händelsen.
2. Styrelsen tar kontakt med parterna. Och startar en dialog mellan parterna för att 

försöka lösa problemet och förhindra att det upprepas.
3. Skulle inte detta vara tillräckligt ska parterna påminnas om att mobbning och 

kränkning inte är tillåtet enligt föreningens regler och svensk lag. 
4. Beroende på omständigheterna kan den kränkande parten bli varnad, ombedd att 

lämna lokalen, eller få sitt medlemskap indraget. 
Denna punkt skall verkställas av styrelsen.
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6. Alkohol och droger 

6.1 Alkohol och droger riktlinjer
Arbetsmiljön och klimatet i föreningen skall vara sådant att alla medlemmar och 
representanter trivs med sitt arbete och därigenom blir mer motståndskraftiga mot olika 
sociala påfrestningar. Härigenom minskas risken för uppkomst av drogproblem och 
beroende.
Det är nödvändigt att alla samarbetar mot och tar ansvar för det gemensamma huvudmålet, 
som ska vara en förening utan alkohol eller andra droger.

All användning, påverkan eller innehav av alkohol, narkotika eller andra droger i samband 
med föreningens verksamhet är förbjuden. Detta gäller inte medicinsk användning av i
Sverige registrerade mediciner.
Alla medlemmar har samma skyldigheter.

6.2 Föreningen en drogfri zon

Följande tre punkter sammanfattar inställningen till bruk av alkohol, droger och rökning. 
Var och en som är aktiv medlem eller representant hos HFF har skyldighet att agera enligt 
dessa regler.

1. Det är inte tillåtet:
a. Att vara påverkad av alkohol eller andra droger i föreningens lokaler.
b. Att förtära alkohol, använda droger eller uppträda påverkad i 

föreningslokalen eller i lokaler som drivs i föreningens regi. (Med "lokaler" 
menas arrangemang och andra aktiviteter som HFF arrangerar.)

2. Regler för drog- eller alkoholpåverkade personer som vistas i föreningens lokaler:

a. Närmaste ledare eller styrelserepresentant ansvarar för att åtgärder vidtas
b. Den som är påverkad av alkohol eller andra droger skickas hem omedelbart 

och under betryggande former 
Personen uppmanas att återkomma opåverkad vid nästa tillfälle

c. Styrelsen informeras om händelsen.
d. Vid nästa tillfälle har den närmaste ledaren ett samtal med den personen 

ifråga, för att förklara för vederbörande vilken syn föreningen har på det 
inträffade och hur man kommer att agerade vid fortsatt missbruk.

3. Till plats och användning av laglig förbrukning av tobak hänvisar föreningen till 
Svensk tobakslagstiftning som alla medlemmar förväntas följa.
För HFF´s föreningslokal innebär detta att eventuell rökning måste ske mer än 10 m 
utanför skolområdet (från stängslet räknat).


