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Vision 

Vår vision är att skapa ett mer inkluderande och tryggare 
samhälle för alla, men framförallt för våra barn och 
ungdomar. Detta genom att möta dem på deras egen 
arena.
 
Mission 

• Vi vill arbeta aktivt för att motverka våld, mobbning, 
näthat, rasism, diskriminering, alkohol och droger.

• Vi vill främja integration, inkludering, jämlikhet och 
jämställdhet.

• Vi vill att våra spelare och ledare ska vara förebilder för 
barn och ungdomar i vår region. 

• Vi vill att våra spelare och ledare ska inspirera till att ha 
ett gott bemötande gentemot jämnåriga och andra 
människor både i och utanför skolan samt på digitala 
plattforma.

• Vi vill med hjälp av våra aktiviteter vara med att motverka 
utanförskap och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

• Vi vill som en aktör bland andra vara en samhällsbärare 
som verkar för inkludering och som tar ansvar för, och 
gör skillnad i, samhället.

Syfte 

• Vi ska inspirera och utbilda barn och ungdomar i att ha 
ett gott bemötande och därmed förbättra möjligheten 
för individen och samhället till en medmänskligare och 
mer hoppfull framtid.

• Vi ska motverka utanförskap, mobbning, näthat, rasism, 
diskriminering samt användandet av alkohol och droger.

• Vi ska verka för att idrotten ska vara en förebild i 
integration och mångkultur. Samt verka för jämlikhet och 
jämställdhet. 

• Vi ska arbeta aktivt med inkludering och få fler aktiva 
idrottsutövare. Vi ska verka för att öka intresset hos 
flickor och tjejer att börja spela hockey. Vi ska också 
arbeta aktivt gentemot de barn och ungdomar som 
lever i socialt utsatta områden så att de kan närma sig 
sporten.

Om FAIR FUTURE



Varför fair future?
Barnen och ungdomar är vår framtid och Nybro Vikings vill vara 
med och bidra till att de blir goda samhällsmedborgare samt 
får en bättre och hoppfullare framtid. Vi ser en stor potential i 
att kunna bidra till en förändring och göra en insats. 

Vår uppfattning är att samhällsklimatet blir hårdare gällande 
hur man bemöter varandra i ord och handling, inte minst på 
sociala medier. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och 
ungdomar. Många befinner sig ett utanförskap. Alkoholdebuten 
sjunker i åldrarna och droger är ett samhällsproblem. 

Detta vill vi vara med och ändra på! Tillsammans kan vi göra 
skillnad. En liten insats kan leda till en stor positiv förändring i en 
persons liv. 

Fair Future vill motverka mobbning, utanförskap, rasism, 
diskriminering, näthat, våld och psykisk ohälsa, men även 
stimulera till mer fysisk aktivitet. Vi vill också främja integration, 
inkludering, jämlikhet och jämställdhet.

Genom samverkan mellan Nybro Vikings, skolan, näringslivet 
och samhället kan vi skapa bättre förutsättningar för en god 
framtid för fler barn och ungdomar.
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Fair future - Samverkan

Skolor
Genom Fair Future erbjuds skolor kunskap och aktiviteter från 
idrotten och näringslivet. Projektet tillhandahåller positiva 
förebilder som ska motivera och inspirera. Fair Future bidrar, 
med sitt värdegrundsarbete, till en hoppfullare framtid och ett 
bättre samhälle, genom aktiviteter för barn och ungdomar. 
 
Kommuner
Tillsammans kan vi göra skillnad! Genom ett samarbete med 
kommuner skapar vi bättre förutsättningar för våra barn och 
ungdomar i regionen. Fair Future är på plats där vi behövs! 
Genom våra aktiviteter skapas en hoppfullare framtid och vi 
främjar en aktiv livsstil hos våra barn och ungdomar genom 
rörelseglädje.   
 
Idrotten
Inom idrotten finns många förebilder. Inte minst för våra 
barn och ungdomar. Vi vill med hjälp utav våra spelare och 
ledare i Nybro Vikings vara förebilder för barn och ungdomar i 
samhället och i regionen. Vi vill vara ett föredöme för alla andra 
idrottare och föreningar genom att ta ett samhällsansvar och 
då i synnerhet för våra barn och ungdomar. 

Näringslivet
Genom de aktiviteter som Fair Future erbjuder kommer vi i 
direkt kontakt med barn i skolåldern och verkar på deras arena. 
Därmed kan vi också hjälpa företag att ta sitt samhällsansvar 
genom att bli samarbetspartners i Fair Future.     



Våra vikingar är förebilder 

I Nybro Vikings spelar hockeyspelare som kommer från olika håll 
i länet, landet och världen. De kommer från varierande bakgrund 
och erfarenheter med gemensamma nämnaren ishockey. Denna 
gemensamma nämnare ger dem ett unikt kunnande i lagkänsla. 
Många av dem har även nära vänner som har hamnat snett, 
vänner som valt en annan väg än dem själva. De kan berätta hur 
hockeyn många gånger varit en sorts livlina för dem, en väg bort 
från alkoholen i parken, från mobbing i skolan, från droger.
De kan inte minst prata om lagsammahållning och hur man är en 
god kamrat. Vad en god värdegrund har för betydelse för livet.  
 
Målet 
 
Förebilder inom idrotten har i alla tider kunnat inspirera och 
motivera. Vi tror därför att det är ett bra sätt att nå fram till 
barn och ungdomar, genom att ge dem förebilder i den lokala 
idrottsvärlden.  För varje elev som skjuter upp sin alkoholdebut, tar 
avstånd från våld, näthat och mobbing eller säger nej till droger 
har samhället gjort en enorm vinst. Studier har visat att det är i 
högstadiet som de flesta elever kommer i kontakt med alkohol och 
droger för första gången och detta vill vi motverka. 

FAIR FUTURE – Insatser för framtiden 

Nybro Vikings vill genom ett ökat samhällsengagemang möta 
våra barn och ungdomar på deras egen arena. Det kan vara i 
klassrummet, på skolgården eller på stan. Vi vill att våra spelare 
och ledare är förebilder för dagens unga. Detta gör vi genom flera 
insatser – för framtiden. 
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Förebilder på skolgården
 
Hur kan man göra alla delaktiga? Hur rör vi oss och har roligt på 
samma gång? Varför är fysisk aktivitet bra? 
Ishockeyspelare från Nybro Vikings kommer och besöker årskurs 
fyra och årskurs sex under en lunchrast och håller i en fysisk 
aktivitet. Lunchrasten inleds med information och diskussion. 
Därefter genomförs en aktivitet för att uppmuntra till rörelseglädje.  

Vi vandrar för framtiden 

För Nybro Vikings är det självklart att vara närvarande i samhället 
och ute på stan. Vi vill vara engagerade i våra barn och ungdomars 
uppväxt. Vi vill verka för att våra ungdomar skjuter upp sin 
alkoholdebut, säger nej till droger och tar avstånd från våld och 
mobbning. Det gör vi bäst genom att finnas där våra ungdomar 
finns. Därför kommer Nybro Vikings nattvandra vid större 
evenemang och högtider. Vi vandrar för framtiden.

Föreläsning i klassrummen 
 
Ishockeyspelare och ledare besöker elever i årskurs fyra och i 
årskurs sex. 

I årskurs fyra kommer vi bland annat att prata värdegrund. 
Hur är man en god kamrat? Hur vill var och en bli bemötta av sina 
kompisar? Vilken känsla vill man ha i klassrummet? Hur tar man sig 
dit? Våra spelare och ledare pratar också utifrån egna erfarenheter.

I årskurs sex kommer vi att prata om att ta avstånd från våld, 
mobbning, diskriminering, näthat, rasism, alkohol och droger. 
Eleverna engageras i diskussioner kring ämnet och får ventilera sina 
egna tankar och erfarenheter. 

Spelarna kommer i varje klass även att hålla i en fysisk aktivitet för 
att inspirera till att öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga 
vilket i sig kan leda till en bättre psykisk och fysisk hälsa. 

Efter att ha deltagit i Fair Futures föreläsningar i klassrummen får 
barnen möjlighet att underteckna ett ”kontrakt”. Detta visar att de 
är ambassadörer för Fair Future, Fair Friends. Våra Fair Friends får 
också en T-shirt som representerar deras ställningstagande.  
 
Denna t-shirt är ett bevis på att man är en god kamrat nu och i 
framtiden. Med t-shirten är man alltid välkommen till Nybro Vikings 
och Liljas Arena. Så väl som utövare av sporten som åskådare. 
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Vi samarbetar med Friends 

Varje år anordnar Nybro Vikings en insamling till 
välgörenhetsorganisationen Friends i samband med en av 
representationslagets matcher. 

Friends arbetar utan vinstsyfte och vill skapa en värld utan 
mobbning. Inget barn ska somna ledsen, vakna med ångest 
eller gå hemifrån med en klump i magen. Alla barn ska få 
känna sig älskade och respekterade. Genom att anordna en 
insamling till Friends bidrar vi som förening och ger näringsliv och 
publik möjligheten att vara med och påverka barns och ungas 
uppväxtvillkor.

Ungdomsfond 

Nybro Vikings kommer att avsätta 2 procent av alla intäkter genom 
Fair Future i en ungdomsfond. Tillgångarna i fonden ska direkt, eller 
indirekt, hjälpa barn och ungdomar upp till 18 år ekonomiskt. Syftet 
med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina 
kamrater i hockeyföreningen på fritiden, oavsett social situation. 

Barn och ungdomar kommer kunna söka hjälp med ersättning för 
exempelvis cupavgift, medlemsavgift, träningskläder och annan 
utrustning. Det högsta belopp man kan ansöka om är 3 000kr. 
Tillgångarna kan också användas till utbildning för ledare i 
föreningen.  Nybro Vikings styrelse behandlar ansökan. 

Inkludering 

Nybro Vikings vill vara en förening för alla. Därför vill vi motivera 
och inspirera de barn som idag står lite längre ifrån vår förening. 
Vi kommer därför fokusera insatserna lite mer på de barn som 
lever i socialt utsatta områden där vi också vet att risken är störst 
att hamna i utanförskap. I dessa områden kommer vi att göra fler 
skolbesök och motivera till mer fysisk aktivitet. 

Integration 

Vi vill skapa förutsättningar för en god integration. Nybro Vikings 
vill genom Fair Future bidra till att barn från olika platser möts 
genom Fair Futures aktiviteter. Fair Future kommer också fokusera 
insatserna mot de barn som lever i socialt utsatta områden där 
integration är viktigt för att bli en del av samhället. 

En jämställd förening 

Nybro Vikings vill verka för att fler tjejer ska spela ishockey. Vi vill att 
fler tjejer ska börja utöva sporten samt arbeta för att vi inte tappar 
de som redan är utövare. Nybro Vikings kommer därför en gång 
om året att anordna en prova på-dag där vi vänder oss till tjejer. En 
dag med isträning, inspiration och gemenskap. 
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Fair Future är en del av Nybro Vikings och har som mål att inspirera 
barn och ungdomar i regionen till att vara en bra kompis och ta 
avstånd från våld, mobbning, näthat, diskriminering och rasism 
samt alkohol och droger. 

Fair Future startades sommaren 2020 av Nybro Vikings. Föreningen 
ser sig som en viktig spelare i samhället och utökar nu vårt 
samhällsansvar. Föreningen vill tillsammans med näringsliv, 
kommun, skolor och övriga aktörer skapa en tryggare region för 
våra barn och ungdomar.  
Vi vill öka antalet medlemmar i idrottsrörelsen, detta för att 
föreningslivet i sig är en positiv kraft som bidrar till att uppfostra 
barn och ungdomar till att bli goda medmänniskor och 
samhällsmedborgare. 

Visst vill du bli en fair företagare och genom det påverka och 
hjälpa till att skapa förändring, bidra till en insats för våra barn och 
ungdomar samt göra skillnad i vårt samhälle? 

Vårt eget värdegrundsarbete
 
I Nybro Vikings arbetar vi aktivt också med vårt eget 
värdegrundsarbete i hela föreningen. Från barn och ungdomar 
upp till seniornivå samt styrelse, ledare och föräldrar. Föreningens 
styrelse har varit först ut med att utbildas i värdegrundsarbete
Vi vill med Fair Future även inspirera och sprida vårt budskap och 
vår värdegrund till fler.

Värdegrundsfrågor som är extra viktiga för oss är:

- Oavsett kön, ålder, religiös övertygelse, etnisk bakgrund eller 
sexuell läggning så är du välkommen i vår förening. 

- Vi står upp för alla människors lika värde och mänskliga 
rättigheter.

- Vi tar avstånd från rasism, mobbning eller annan typ av 
diskriminering.

- Alla får vara med och olikheter berikar.  
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Bli en fair företagare

Säljpaket

Fair företagare 8.000 kr 
 
- Diplom.
- Nyhetsbrev.
- Ungdomsfonden.
- Företagsnamn på föreningens ”Fair Future-webb”.
- Logotyp på våra roll-ups. 
- Rätt att använda vår ”Fair Futures logo” internt. 
- Rätt att stolta kunna synonymisera er som en ”Fair företagare”.

 

Fair företagare - Guld - 40.000 kr 
 
- Diplom.
- Nyhetsbrev.
- Elevdiplom.
- Ungdomsfonden.
- Logotyp på föreningens ”Fair Future-webb”.
- Logotyp på våra roll-ups .
- Rätt att använda vår ”Fair Futures logo” internt och externt.
- Rätt att stolta kunna synonymisera er som en ”Fair företagare”
- Logotyp i annons i tidning.
- Er företagslogo på de t-shirts som barnen får.
- Logotyp på kontraktet ungdomarna signerar och behåller.
- Logotyp på storbildsskärm hela säsongen.

 
 
- Diplom.
- Nyhetsbrev.
- Elevdiplom.
- Ungdomsfonden.
- Logotyp på föreningens ”Fair Future-webb”.
- Logotyp på våra roll-ups. 
- Rätt att använda vår ”Fair Futures logo” internt och externt.
- Rätt att stolta kunna synonymisera er som en ”Fair    
   företagare”.
- Logotyp i annons i tidning. 

- Er företagslogo på de t-shirts som barnen får.
- Logotyp på kontraktet ungdomarna signerar och behåller.
- Logotyp på storbildsskärm hela säsongen.
- Logotyp på kläder på spelare och ledare som besöker skolorna.
- Stor vepa i taket på Liljas Arena med er logotyp. Synligt både för publik på plats och  
   i TV-sändningarna.
- Logotyp på Nybro Vikings nya bil. Kommer synas runt om i regionen vid företag,   
   skolor etc.
- Synas i samtliga TV-sändningar från våra hemmamatcher under hela säsongen.

Fair företagare – Diamant - 100.000 kr (Maximalt 8 platser)




