allFair är att vinna varje pris

men inte till varje pris

allFair certifierad kommun
SYFTE
Syftet med allFairs kommunkoncept är att kommunen på ett tydligt sätt ska kunna
kommunicera sitt ställningstagande för idrottsetiken. Kommunkonceptets genomförande
ligger till grund för certifikatet och skall vara ett kvalitativt bevis på att man arbetat med
frågan på ett målmedvetet och strukturerat sätt under en längre tid och att man tagit fram
incitament för att främja fairplay.
För allFair innebär det att man når ut till fler föreningar med budskapet att uppmuntra
positiva beteenden inom idrotten samt att arbeta fram en fairplay policy och handlingsplan.

MÅL
allFairs mål är att kommunen skall hitta ett sätt att hantera idrottsetikfrågor inom
förvaltningen samt att så många föreningar som möjligt tar till sig budskapet och tar fram en
fairplay policy med tillhörande handlingsplan enligt allFair konceptet., antingen med allFairs
hjälp eller själva. Utmärkelsen ”allFair certifierad kommun” skall vara en kvalitetsstämpel
som visar på kommunens aktiva och målmedvetna arbete inom idrottsetikfrågor.

KRAV FÖR CERTIFIERING
1. Genomfört allFairs kommunkoncept i kommunen
2. Kommunen skall redovisa sitt ställningstagande i sin kommunikation internt och
externt (t.ex. på hemsidan)
3. allFairs speciella logotyp skall användas i kommunikationen
4. Kommunen har tillsatt en kontaktperson (fairplay ansvarig) eller, ännu hellre, ett
etikråd för kommunikationen med allFair och föreningarna
5. Kommunen skall årligen:
a. redovisa de incitament man satt upp för kommunens föreningar för att
främja föreningarnas arbete med att ta fram en fairplay policy och en
handlingsplan
b. genomföra gruppdiskussion i särskilt ämne som allFair valt och redovisa
resultatet
c. låta fairplay ansvarig eller etikråd delta på allFairs årliga etikseminarium
eller liknande allFair arrangemang
d. redovisa fairplay relaterade aktiviteter som kommunen har genomfört under
året som gått, gärna även föreningarnas aktiviteter
e. kommunicera ut allFair budskapet till samtliga idrottsföreningar i kommunen
genom utskick och/eller möten
Första året genomgår man kommunkonceptet och därmed krävs inte punkt 5 för certifiering

CERTIFIKATET
•
•
•
•
•
•
•

Certifikatet delas ut i form av en plakett
Det delas ut vid något lämpligt tillfälle som kommunen väljer. Det kan vara något
årligt arrangemang, jubileum etc .där kommunen kan få lite uppmärksamhet.
Alternativt delar allFair ut det vid etikseminariet.
Kommunen får använda allFairs speciella logotyp i sin marknadsföring.
Certifikatet ger rätt att använda allFair som ett bollplank i idrottsetikfrågor.
Kommunen får tillgång till ett nätverk med allFair, kommun- och landstingsförbundet
och andra certifierade kommuner.
allFair presenterar alla certifierade kommuner på sin hemsida och annan
kommunikation (exempelvis föredrag och seminarier).
Kommunen får reducerat pris på allFairs årliga etikseminarium och en andra
aktivititeter (t.ex. föreläsningar och utbildningar) som allFair arrangerar.
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