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Våra värderingar och önskvärda beteenden 
 
 
Gemenskap & glädje 
 
Med gemenskap menar vi en grupp människor som tillsammans delar någon sorts samhörighet eller 
känsla av samhörighet. Det tycker vi är grunden för vår förening, att alla känner en samhörighet till 
föreningen och allt det föreningen står för. Då är alla med. 
 
Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en 
positiv känsla. Uttryck för glädje är oftast leenden och skratt. Motsatser till glädje kan 
vara sorg och vrede. 
 

Önsvärda beteenden för att skapa gemenskap och glädje (vad jag/vi gör): 
 

o Jag hjälper till och bidrar  
o Jag är en schysst kompis  
o Jag hälsar på alla och säjer ”hej”  
o Jag bryr mig om mina kompisar  
o Jag respekterar alla mina kompisar i TGF 
o Jag ställer upp och hjälper till i laget när det behövs  
o Jag stöttar andra som behöver min hjälp för att utvecklas 
o Visar uppskattning för och gläds åt andras framgång 
o Jag pratar inte skit om andra 
o Jag försöker alltid tänka positivt  

 
 
Kvalitet & kompetens 
Kompetens är ett samlingsbegrepp för en persons förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskaper och färdigheter. Genom hög kvalitet och kompetens i allt det vi gör skapar vi en förening i 
utveckling och en förening som medlemmarna och ledare är stolta över att tillhöra. 
 

Önskvärda beteenden för att skapa hög kvalitet och kompetens (vad jag/vi gör): 
 

o Jag håller vad jag lovar  
o Jag är att lita på och tar mitt ansvar 
o Jag gör alltid mitt bästa 
o Jag visar att jag vill och vågar pröva nya saker för att utvecklas  
o Vi söker alltid de bästa lösningarna för att utveckla vår professionalitet   
o Jag är en förebild  
o Jag säjer till om jag inte tycker att något är rätt 
o Jag tar ansvar för min egen utveckling och vill lära mig nya saker 

 

http://sv.wiktionary.org/wiki/samhörighet
http://sv.wiktionary.org/wiki/känsla
http://sv.wiktionary.org/wiki/samhörighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sorg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vrede

