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Växjö Jaktskytteklubbs Värdegrund 
”Vi kan skytte” 

 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
Växjö Jaktskytteklubbs vision är att värna om den svenska skyttetraditionen 
genom att i tidig ålder inspirera individer att börja med och att hålla på med jakt- 
och sportskytte. 
Vi vill verka för att kunna ha en arena som skapar förutsättningar att utveckla 
skyttet hos våra medlemmar i alla åldrar. För detta ska vi ha välutbildade ledare 
med gedigen kompetens och engagemang som kan på ett respektfullt sätt föra 
kunskapen och traditionen vidare. Vi vill skapa en långsiktighet och ett hållbart 
skytte genom att ”Vi kan skytte”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”Vi kan skytte” – Vår värdegrund 
Vår värdegrund vill vi ska genomsyra all vår verksamhet och på alla nivåer. Vår 
primära uppgift är att skapa ett livslångt intresse för skytte och utveckla våra 
medlemmar i alla åldrar till duktiga skyttar med en ansvarsfull och sund 
inställning till vapen.  
 
Vi följer även RF:s värdegrund och riktlinjer för Rent Spel.  
 
 
Våra värdegrundsord – Det viktigaste för oss: 
 
Respekt 
Växjö Jaktskytteklubb välkomnar alla människor till föreningen oavsett kön, 
nationalitet, religion, socialt ursprung eller sexuell läggning. Våra medlemmar 
bemöter varandra med respekt. Vi använder inte kränkande tal och handlingar. 
Föreningen tar aktivt avstånd från alla former av våld, mobbing, rasism och 
sexuella trakasserier. 
 
 
Ansvar och Trygghet 
Vår förening vill skapa en trygg arena för skytte genom att ökad medvetenhet 
hos våra medlemmar att ta ansvar för sina egna handlingar, sin egen utveckling 
på banan och föreningens utveckling. 
 
 
Glädje och Engagemang 
Föreningen ska aktivt jobba för att utveckla den enskilda medlemmen och skapa 
en kultur där trivsel och glädje medför engagemang att utveckla föreningen till 
en mötesplats för skytteintresserade. 
 
 
Demokrati och delaktighet 
Demokrati ska ligga som en naturlig bas för vår förening. Att engagera våra 
medlemmar till att vara delaktiga, vara med att bestämma och ställa upp i 
föreningen är viktigt för att kunna nå våra gemensamma mål och för att ha en 
långsiktig hållbarhet.  
 
 
Inkludering – Allas rätt att vara med 
Inkludering för oss i Växjö Jaktskytteklubb innebär att oavsett individens 
förutsättningar ska man aktivt kunna delta i vår verksamhet. Vi strävar efter att 
kunna göra vår bana och verksamhet tillgänglig för alla.  

 
 
 
 
 
 



Ledstjärnor för ledare och funktionärer 
 
Målsättningen för våra ledare och funktionärer är att kunna ta hand om och 
utveckla våra medlemmar. Att vara ledare och funktionär är en viktig roll att lära 
våra medlemmar att ta ansvar för sig själva, sitt vapen och sin egen utveckling 
men också skapa en kultur där trivsel och glädje medför engagemang att 
utveckla föreningen. Ledaren och funktionären ska vara en förebild för övriga 
medlemmar genom att: 
 

• Följa Växjö Jaktskytteklubbs värdegrund, policys och rutiner. 
• Visa respekt för andra människor, ledare och funktionärer. 
• Motverka all form av våld, kränkningar, mobbing, rasism och sexuella 

trakasserier. 
• Vara lyhörd – se alla, lyssna på och höra alla och framför allt föregå med 

gott exempel. 
• Hjälpa och vägleda nya medlemmar och framtida medlemmar. 
• Aktivt bidra till att utveckla föreningen. 
• Inte missbruka föreningens tillgångar och goda rykte för personlig 

vinning. 
 
 

Ledstjärnor för våra medlemmar 
 
Som medlem i Växjö Jaktskytteklubb ska man ta ansvar för sina egna handlingar 
och sin egen utveckling i skyttet. Man ska även ställa upp och vara engagerad i 
föreningens utveckling framåt. Man ska vara en ambassadör både i och utanför 
föreningen genom att: 
 

• Följa Växjö Jaktskytteklubbs Värdegrund, policys och rutiner. 
• Visa respekt för andra människor, ledare och funktionärer. 
• Motverka all form av våld, kränkningar, mobbing, rasism och sexuella 

trakasserier. 
• Visa att man kan ta ansvar för sig själv och sitt skytte. 
• Aktivt bidra till att utveckla föreningen. 
• Inte missbruka föreningens tillgångar och goda rykte för personlig 

vinning. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Avslutning 
Genom Växjö Jaktskytteklubb ska man kunna nå sina egna mål med skyttet och 
skapa ett brett kontaktnät med andra som delar intresset. Om man inte är 
intresserad av skytte i tävlingsform ska man ändå kunna utvecklas genom 
föreningens verksamhet. 
 
Vi som förening arbetar aktivt med att inspirera människor till en ökad 
förståelse för vår verksamhet och skyttetraditionen. Även förståelse för vårt 
höga säkerhetstänk med vapenhantering och ammunition. Vi vill ta vårt 
miljöansvar och minska miljöpåverkan. Våran verksamhet ska vara utåtriktad, 
växa med fler medlemmar och verka för en ökad jämställdhet inom skytte. 
 
 
 


