Verksamhetshandbok
Krisplan
Tillhörighet

Sida 1 av 3

3.1
Datum (ursprungligt)

IK Rössö Uddevalla

2017-04-09

Utfärdare

Godkänt av

Datum (reviderat)

Styrelsen

Styrelsen

2017-04-09

Inledning/Syfte
IK Rössö Uddevalla strävar efter att finna Vi-känsla. Vi vill poängtera att det är viktigt att
vara en bra lagkamrat och att det är av stor vikt att samverka tillsammans i laget/föreningen.
När en händelse har inträffat har en gemensam handlingsplan sitt syfte genom att utgöra ett
stöd för verksamheten. Att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga
händelser för att minimera kaos och fler olyckor.

Krishantering i IK Rössö Uddevalla
Syftet med denna text är att ha en tydlig krishanteringsplan om vart ledare, funktionärer,
spelare, anhöriga kan vända sig i föreningen om det uppstår en fråga, en situation, eller en kris
av någon sort där det är betydelsefullt att det finns klara riktlinjer och ansvarsfördelning i
föreningen.

Handledning
Hur ser en kris ut?
En kris kan se ut på olika vis. Det kan vara mobbning, kränkningar, hotfulla situationer,
misshandel eller sexuella övergrepp. En ledare eller spelare kan skadas eller bli allvarligt sjuk,
avlider, självmord, olyckshändelse m.m.
Vid allvarlig händelse kan ledare, spelare eller förälder vända sig till IK Rössös krisgrupp.
Krisgruppen gör en kartläggning av situationen. Vad vet man? Vilken är direkt eller indirekt
drabbade? Hur går vi vidare?
Efter en tid sker en uppföljning kring händelsen. Hur har vi gjort för att detta inte ska ske
igen? Hur jobbar vi nu? Vi i föreningen vill gärna ha en utvärdering kring den uppkomna
händelsen för att få kunskap och lärdom av den.
I vissa större fall behövs en analys av organisationen. Vad ligger på oss som organisation?
Vad behöver förbättras? Hur ska vi göra för att detta inte ska ske igen?
Krisgruppen består för närvarande av:
Jerker Lundin – 070-876 25 39
Marielle Johansson – 070-401 11 29

Akut händelse
1

Vad har hänt?

2

Är polis/räddningstjänst eller ambulans informerade?

3

När hände det? Datum och tid

4

Var någonstans hände det?

5

Vilka är inblandade?

6

Har någon skadats, omkommit? Vilka?

7

Vart har de transporterats?

8

Är anhörig meddelade?

9

Är den ”drabbade” omhändertagen på bästa sätt?

10 Vem är och vilket telefonnummer har ledare som var med på olycksplatsen?

11 Hur är situationen just nu?

Viktiga telefonnummer
LARM 112 (Brådskande vård, ambulans, polis, brand)

