Policy och plan för säkerhetsarbete och krishantering i Mariebo IK
Föreningen ska:
-

genom förebyggande arbete verka för att olyckor, kriser och andra oönskade händelser
förhindras
aktivt kunna hantera eventuella uppkomna krissituationer
kontinuerligt tillse att utrustning för första hjälpen är tillgänglig och i gott skick
kontinuerligt tillse att ledare och funktionärer har kunskap om hur utrustning för första
hjälpen skall användas

Förebyggande säkerhetsarbete
Genom att hålla anläggningen (klubbstuga, planer och övriga markområden) i ett gott skick förebyggs
olyckor som kan leda till personskador. Det ankommer på varje medlem att använda anläggningen på
ett säkert sätt och att meddela kansliet om säkerhetsbrister upptäcks.
Att följa trafikregler och framföra fordon på ett säkerhetsmässigt klokt sätt till aktiviteter på annan
plats (t ex bortamatcher) är självklarhet. Förare som kör fordon som en del i föreningens verksamhet
med andras barn, ungdomar/medlemmar som passagerare har ett mycket tydligt ansvar för att
fordon och körning görs på ett säkerhetsmässigt sätt. Att bälten såväl i personbilar som bussar
används är en självklarhet.
Stölder av såväl enskilda medlemmars tillhörigheter som föreningens förebyggs genom att utrymmen
med stöldbegärligt innehåll hålls låst när ingen vistas i lokalen. Som skydd för inbrott finns ett
inbrottslarm i klubbhuset som aktiveras nattetid. En särskild risk för stöld av spelares tillhörigheter
finns i omklädningsrum vid såväl hemma som bortamatcher. Varje individ ansvarar själv för sina
tillhörigheter, men det kan vara en bra idé att låta ledare samla in värdesaker och förvara dessa i sin
omedelbara närhet under aktiviteten.
Bränder förebyggs genom försiktigt användande av ljus, marschaller, kolgrillar, spis och andra möjliga
brandstiftare. Tvätt- och diskmaskiner körs endast då klubbstugan är bemannad för att eventuell
rökutveckling ska upptäckas tidigt. För att förebygga anlags brand är det viktigt att brännbart och
lättantändligt material inte förvaras intill byggnadernas fasader, detta gäller även soptunnor. All ev
övernattning i klubbstugan anmäls till räddningstjänsten i förväg.

Om det händer
Första hjälpen och hjärtstartare
Hjärtstare (självinstruerande) finns i klubbhuset direkt innanför dörren vid huvudentrén. I anslutning
till hjärtstartaren och i caféet finns förstahjälpen utrustning. För första hjälpen på träning och
matcher svarar varje lag för att en enklare sjukvårdsväska finns med vid planen.

Brandsläckare och brandlarm
Brandsläckare finns i korridoren vid huvudentrén samt i caféet. I köket finns även en brandfilt för att
snabbt kunna släcka brand i kläder eller på spisen. Lokalen är utrustad med en enkel brand- och

utrymningslarmsanläggning. Larmet är till för att upptäcka brand tidigt och aktivera
utrymningslarmet. Brandlarmet är inte kopplat till SOS eller räddningstjänsten.

Larmning
Såväl ambulans, räddningstjänst och polis larmas alltid via 112 om något akut inträffar. Eftersom 112samtal tas emot inte bara i Jönköping, så krävs en gatuadress när man larmar. Ny gatuadress är
Stenbrottsvägen 10 men ange infart från Klockarpsvägen i larmningen då adressen ny. Inget av de
automatiska larmen alarmerar 112, telefonsamtal krävs alltid!

Krisgrupp
Föreningens styrelse utgör krisgrupp. Styrelsen ska alltid meddelas vid inträffade händelser så snart
det är möjligt. Genom telefonlistan på laget.se söks medlem i styrelsen med ordförande som första
kontaktperson. Krisgruppen ansvarar för föreningens hantering av den uppkomna händelsen och
kopplar in lämpliga externa resurser såsom t ex kommunens krisstödsgrupp (larmas via
räddningstjänsten).

Rutin för föreningens krishantering
Föreningens styrelse utgör tillika krisgrupp. Det åligger såväl lagansvariga som övriga medlemmar att
meddela styrelsen då allvarliga händelser har inträffat. Exempel på dessa är:
-

Olyckor med allvarlig personskada (akut sjukhusbesök)
Dödsfall bland aktiva medlemmar (även utanför verksamheten)
Inbrott och/eller stölder
Alla trafikolyckor som inträffar under föreningens verksamhet, även utan personskador.
Misstanke om oegentligheter och/eller övergrepp
Andra tillbud som är allvarliga som kräver en snabb hantering

Krisgruppen samlas (de som har möjlighet) för att:
1.
2.
3.
4.

Kartlägga vad som hänt (lägesbild) samt kartlägga vilka som är drabbade (direkt och indirekt)
Bedöma behovet av omedelbara åtgärder och tillse att dessa genomförs
Fastlägga vad som ska göras och vem som ska göra vad i hanteringen av händelsen
Bestämma hur information ska ges internt och externt.

Det är lämpligt att lagansvariga för berörda lag knyts till krisgruppen tidigt. Dock ska det beaktas att
ett lag i sin helhet kan vara drabbade, även ledare, och då ska alla inblandande hanteras som
drabbade.
En rutin för att nå alla eller delar av föreningens medlemmar samt vårdnadshavare med information
finns via laget.se.
Föreningens ordförande svarar för kontakter mot massmedia om inget annat beslutas.
Till krisgruppen kan lämplig intern eller extern resursperson knytas i hanteringen av händelsen.
Styrelsen går igenom denna policy en gång om året.

