
 
 

Ledarkontrakt, Uppsala Gymnastikförening gällande 2022            
barn under 18 år 

 
Vad trevligt, att ditt barn vill vara hjälpledare/ledare i UGF.  
 
Vi ser framemot att tillsammans med er stötta ert barn att utvecklas i sin takt till en inspirerande 
hjälpledare/ledare, växa genom Gymnastikförbundet Uppsvenskas utbildningar och skapa förståelse 
för det ansvar det innebär att vara ledare. 
 
Namn:________________________________________________________________________ 
 
Adress:_______________________________________________________________________ 
 
Personnummer:________________________________________________________________ 
 
Mejl:_________________________________________________________________________ 
 
Mobilnummer:__________________________________________________________________ 
 
 
Målsman:______________________________________________________________________ 
 
Mejl:__________________________________________________________________________ 
 
Mobilnummer:_________________________________________________________________ 
 
 
Från och med 15 års ålder, gäller att uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. 
 
   
Ledaransvar: 
 
Tänk på att i arbetet ingår: 
 

• Att ha roligt på passen. 

• Använd alltid ledartröja eller föreningskläder under passen. 

• Vara i god tid innan passen börjar gärna 10 minuter innan. 

• Ring huvudledaren om du får förhinder i så god tid som möjligt, ta ansvar att ordna en vikarie. 

• Två ledarträffar i mitten av varje termin, deltagande i KM och uppvisning. 

• För ledare med grupper i Gymnastikhallen är det även obligatorisk närvaro på de städdagar 
som anordnas. 

• Månadsrapporter fylls i för varje månad, dessa lämnas in tillsammans med arvodesräkningen 
två gånger om året, den 15:e juni samt den 15: december. 

• Ta ansvar, meddela i god tid när du ska sluta som hjälpledare/ledare. 

• Låt alltid våra värdegrunder genomsyra vårt ledarskap i UGF. 
 
 
UGF´s värdegrunder: 
 

• Glädje och gemenskap: I vår Förening har vi roligt tillsammans och stödjer och uppmuntrar 
varandra. 

 

• Trygghet och utveckling: Vi strävar efter att alla ska bli sedda, stärkta och bekräftade och 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en trygg och säker miljö. 
 

• Respekt: Vi lyssnar på varandras åsikter och vi accepterar varandras olikheter 



 
 
 
UGF kommer att göra utskick till ditt barns mejladress, önskar du få samma information till din  
 
mejladress sätt ett kryss här:__________________________ 
 
Vi har tillsammans läst igenom informationen, mitt barn ser fram emot att bli hjälpledare/ledare. 
 
  
Ort och datum:______________________________________________________________ 
 
  
Namnunderskrift:____________________________________________________________  
  
  
Målsmansunderskrift:________________________________________________________ 
 
 
Ledarkontraktet lämnas till kansliet. 


