Åseda IFs riktlinjer gällande registerutdrag
Från 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att alla ledare från 15 års ålder
som har direkt och regelbunden kontakt med barn måste uppvisa ett begränsat registerutdrag från
polisen. Föreningen skall kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen genomförts.




Som barn räknas alla under 18 år.
Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott,
barnpornografibrott eller grovt rån.
Utdrag visas av den enskilde och återlämnas direkt. Inga utdrag arkiveras av föreningen,
endast en notering att kontroll är genomförd för viss person i viss roll dokumenteras.

Berörda
Benämningen ”Ledare” omfattar alla som regelbundet kommer i kontakt med någon under 18 år, så
som tränare, lagledare, domare, materialhanterare etc.
Ordföranden i varje enskild sektion ansvarar för att informera de ledare som berörs och begära
utdrag från registret.

Register
ÅIF använder sig av IdrottOnline där kontrollen av utdraget dokumenteras med datum och vem som
utfört kontrollen.

Beställning av registerutdrag
Den enskilde ledaren beställer själv utdrag från polisen. Ledare mellan 15-18 år behöver hjälp av
målsman. Använd länken nedan, det tar normalt ca 2 veckor att få utdraget.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Ansvariga för kontroll av registerutdrag
Ordföranden i respektive sektion ansvarar för att utse en lämplig representant från sektionen, utöver
sig själv, som får ansvaret att kontrollera och dokumentera kontrollen i IdrottOnline.
Representanterna och ordförandena bildar en kontrollgrupp. Kontrollen måste alltid utföras av minst
två personer från denna kontrollgrupp.
Berörda ledare kommer få en inbjudan med tillfällen när man har möjlighet att visa sitt utdrag.

Hantering vid vägran eller konstaterad belastning
Om en ledare vägrar uppvisa utdrag skall denna ledare sättas på ”time-out” tills ärendet är utrett.
Om en ledare har en konstaterad belastning skall denna ledare sättas på ”time-out” tillsvidare och
ärendet ska hanteras varsamt och i samråd mellan sektionsordföranden och representanter från
huvudstyrelsen. Varje enskilt fall hanteras separat.

Intervall
Kontroll av registerutdrag skall göras årligen, inför varje säsong. Nya ledare kontrolleras innan de
påbörjar sitt uppdrag.
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