Guliganernas verksamhetsidé
Guliganernas ändamål:
Föreningens ändamål är att stödja Idrottsföreningen Elfsborg och dess fotbollslag, främst genom
aktivt läktarstöd på matcherna. För att göra det möjligt för medlemmar och andra att stödja laget på
bortaplan, ser vi det som vår uppgift att anordna resor till de bortaarenor där IF Elfsborg spelar.
Guliganerna skall på alla sätt arbeta för en god läktarkultur. Föreningen tar avstånd från alla former
av våld och rasism, på och utanför arenorna. Guliganerna är en ideell förening, obunden av politiska,
religiösa och andra organisationer. Föreningen bygger på och arbetar för grundläggande
föreningsdemokratiska principer
Föreningen för alla – oavsett bakgrund
Ålder, kön eller bakgrund spelar ingen som helst roll i vår förening. Alla är välkomna och olikheten
bland våra medlemmar är en unik tillgång som gör Guliganerna till en fantastisk förening med en
enorm bredd.
Den gemensamma nämnaren i vår förening är IF Elfsborg och vårt mål är att samla alla organiserade
och aktiva Elfsborgare under samma förening. Vi jobbar alltid för IF Elfsborgs bästa.
Vi är en inkluderande förening som med en bra gemenskap och bra förebilder skapar en fantastisk
supporterkultur där vi inte löser problem genom exkludering.
Medlemskapet är inte bundet till en sektion på arenan. Vi vill ha medlemmar med alla olika sorters
supporterbakgrund.
Ansvarstagande supporterkultur – vi tar ansvar för varandra
Vi jobbar för en ansvarstagande och levande supporterkultur där respekt och värdighet är två ledord.
Alla medlemmar i vår förening skall vara med och ta ansvar för vår förening och supporterkultur.
Supporterkulturen är en uttrycksfull kultur som vi vill bevara och hålla levande.
När det gäller alkohol och droger så är Guliganerna en förening där man får hjälp för sina problem.
Det är inte en förening där man får problem. Vi anser att det är oerhört viktigt att alla tar ansvar för
att det förblir så.
Vi skall även vara med och ta ett socialt ansvar vid sidan av läktaren och bidra till ett bättre samhälle.
En medlem – en röst
Vi värnar oerhört mycket kring de demokratiska principerna i föreningslivet. Föreningsdemokratin är
a och o i vår verksamhet.
Medlemskapet är oerhört viktigt och varje person är lika viktig. Vi kämpar hårt för att behålla vår
äganderätt i IF Elfsborg.
I Guliganerna är alla åsikter lika mycket värda och våra medlemmars åsikter är grunden till vår
förenings utveckling.

Keep the faith – kämpa hela vägen
Klas Ingessons närvaro i IF Elfsborg har påverkat vår förening oerhört mycket. Hans sätt sprida
engagemang och glädje är en anda vi hoppas kunna förvalta och sprida.
Ingen är starkare än den svagaste länken och vi jobbar tillsammans för att nå framgång. Vi lämnar
inte matcherna i förtid, för vi är den tolfte spelaren som kämpar ända in i mål. På samma sätt som
Klas hade gjort.
Klas är en oerhört bra symbol för den stolthet vi vill sprida och som skall genomsyra vår
supporterkultur.
Positiv supporterkultur – vi tillsammans
Guliganerna stöttar alla positiva initiativ och jobbar ständigt för en positiv supporterkultur. Vår
uppgift är att stötta IF Elfsborg, vilket vi alltid gör, i med- och motgång.
I tuffa tider behövs vi som mest och det är med en positiv anda vi skall nå framgång och kämpa oss ur
motgång.
Det finns inga vi eller dem, det är vi tillsammans som gäller. Elfsborgsfamiljen är världens bästa
familj.
Vi skall alltid finnas på plats och stötta vårt IF Elfsborg med vår närvaro, där ett aktivt läktarstöd är
oerhört viktigt.
Kulturbärare – vi är stolta över vår historia
IF Elfsborg är världens bästa fotbollsförening och Guliganerna är världens bästa supporterförening.
Utan vår historia hade vi inte varit där vi är idag. Vi skall förvalta vår historia på bästa sätt och skapa
nya milstolpar med hjälp av vår historia.
Vi är alla kulturbärare och skall vara stolta över vår historia.

