Ålands Motorklubb RF:s
Jämställdhets- och integrationspolicy
Handlingsplan
ÅMK är en förening bestående av nio olika sektioner – folkrace, karting, roadracing, motocross &
enduro, offroad, rally, bilorientering, adrs, konstruktions- samt veteranbilsgranskning. Antalet
kvinnor/män i föreningens styrelse och bland funktionärerna/ ledarna ligger inom ramen för 40–60
och kan redan anses vara jämställt.
ÅMK har antagit en jämställdhetspolicy 2019. Policyn revideras varje år.
Policyn finns tillgänglig på föreningens hemsida www.amk.ax samt behandlas och delges föreningens
som sektionernas styrelser varje verksamhetsår.
En av föreningsidrottens grundpelare är att den ska vara öppen för alla. Alla oavsett kön, etnicitet
och bakgrund ska ha lika stor möjlighet att utöva idrott. En jämställd idrott betyder att kvinnor och
män, pojkar och flickor, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De ska även dela
inflytande och ansvar. Detta innebär att idrottandet värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och
att resurserna fördelas rättvis mellan alla utövare.
En jämställd och opartisk idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Såväl forskning
som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för
organisationer och individer.
Den åländska idrottens jämställdhetsmål 2020–2022
Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.
Specifika mål
Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.
Idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön.
Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön
skall vara representerat med mindre än 40 %.
Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och
genomsyra alla verksamhetsområden.
Ha en modell för kontinuerligt jämställdhets- och inkluderingsarbete när
projektperioden är slut.
Föreningens egna mål
Motorsporten är av tradition en mansdominerad sport vilket även kartläggningen av de aktiva
utövarna och tränarunderlaget visar. Föreningens mål är att öka antalet kvinnliga aktiva
motorsportutövare samt uppmuntra fler kvinnor/ flickor att utbilda sig till tränare.
Under 2022–2023 kommer vi att
Jobba för att få in fler kvinnor/ flickor såsom aktiva motorsportutövare.
Jobba för att få in fler kvinnor/ flickor som tränare inom de olika verksamheterna.
Göra upp en checklista som stöd och hjälpmedel vid eventuella fall av trakasserier.
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