Policydokument för KSSB-UNG
Att rätt förvalta ett stort förtroende.
Policydokument för KSSB UNG och dess lägerverksamhet. KSSB UNG är en
underorganisation till EFK UNG Bidragsspåret. Vi samarbetar med KSSB och betjänar deras
församlingar i barn- och ungdomsfrågor. Våra läger är öppna för alla barn och ungdomar
inom respektive ålderskategori.
1.

Tala väl om varandra.
Följ den gyllne regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er ska ni också
göra mot dem. Allt vad ni vill att människorna inte ska göra mot er ska ni inte heller
göra mot dem. Visst är det otrevligt om någon gör sig lustig på någon annans
bekostnad eller om det pratas bakom ryggen på någon. Kan man inte säga det när
personen är närvarande bör man tiga annars också! Uppmuntra och stötta såväl ledare
som deltagare.

2.

Hur man uttalar sig för KSSB UNGs räkning.
Den som står i begrepp att uttala sig för KSSB UNGs räkning ansvarar själv för att det
är föreningens ståndpunkter och inte eget tyckande. Kolla hellre en gång för mycket
än en gång för lite! Vi uttalar oss endast i frågor som direkt berör föreningens
verksamhet.

3.

Samtal och förbönssituationer.
Huvudprincipen är att vara försiktig med och visa respekt för förtroenden du får. Var
också tydlig med att en del saker behöver du dela med andra. Genomgång av
instruktioner för förbönssituationer sker inför varje läger.

4.

Misstanke om missförhållanden i barnets hemmiljö.
Alla är skyldiga att rapportera detta vidare ett steg inåt/uppåt i organisationen,
företrädesvis till lägerchefen.

5.

Misstanke om missförhållanden inom organisationen.
Alla är skyldiga att rapportera detta vidare ett steg inåt/uppåt i organisationen antingen
till lägerchefen eller styrelsen.

6.

Olycksfall.
På varje läger finns en sjukvårdsansvarig som har enklare förbandsutrustning och
mediciner. Då alla våra medlemmar är försäkrade under våra läger är det viktigt att
alla registreras som medlemmar och att eventuella skador rapporteras till
försäkringsbolaget. Sjukvårdsansvarig och lägerchefen ser gemensamt till att
skadeanmälan sker.

7.

Trafiksäkerhet.
Barn under 15 år är enligt lag skyldiga att använda cykelhjälm. Vad gäller utflykter
med bil hänvisas till vår trafiksäkerhetspolicy.

8.

Reseersättningar.
Föreningen är restriktiv med att bevilja reseersättning, men det är budgetansvarig för
varje läger som avgör från fall till fall.

9.

Lämpliga ledare.
Vi strävar efter att bara ha ledare som är väl lämpade för uppgiften. Vi ska
tillsammans ge våra lägerdeltagare en rolig lägervistelse, men också hjälpa dem att
växa i tron på Jesus. Alla ledare ska vara väl medvetna om att de är föredömen för
andra. Vi ska sätta deltagarna före oss själva. Vi är där för deltagarnas skull!

10.

Lägerregler
Lägerledningen sätter upp vissa regler t.ex. att deltagare inte får ha egen mobil med.
Alla ledare ska se till att de regler ledningen fastställt följs oavsett om man gillar
reglerna eller ej. Deltagarna ska inte kunna förhandla sig till extra förmåner av
"särskilt snälla ledare". Ledarna jobbar tillsammans och ska vara lojala med
ledningens beslut. Annars kanske man inte passar som ledare på våra läger.

11.

Köksregler
De regler vi har för köket har flera syften. Dels att följa gällande regelverk som
samhället lägger på oss. Dels att så långt möjligt förhindra att smittor kommer in i
köket och därifrån sprids ibland

12.

Krisplan
Se separat krisplan.

