Förslag på rutin för Begränsat registerutdrag för alla ledare

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag
för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.
Våra barns och ungdomars säkerhet i KK Eskimå kommer alltid först.







KK Eskimå ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med
eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn
Barn är alla under 18 år
Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov,
sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån
KK Eskimå ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.
Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska
arkiveras av KK Eskimå, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss
person i viss roll får dokumenteras.
Om registerutdraget innehåller anmärkningar, så har ordföranden och kassören
styrelsens mandat att fatta beslut om ledaren är lämplig för uppdraget. Vid
tveksamheter kontaktas styrelsen, som sedan fattar beslut om ledaren kan kvarstå i
föreningen.

Ansvar
Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för att verksamhet bedrivs under trygga
förhållanden. Vår ordförande tillsammans med kassör kommer att säkerställa att samtliga
tränare och ledare uppvisar ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.
Befintligt föreningsregister kommer att nyttjas över vem/vilka som är tränare/ledare (med
flera) som har kontakt med barn.
Genomförande
Alla ledare i KK Eskimå som har regelbunden kontakt med barn och ungdomar under 18 år
begär ett begränsat utdrag ur belastningsregistret hos polisen https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ vilket tar ca 5 min
Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp.
Vid KK Eskimås årsmöte i februari visas utdraget upp för av KK Eskimå utsedda och markeras
att kontroll genomförts.
Nya tränare och ledare som engagerar sig i KK Eskimås verksamhet ska uppvisa utdrag enligt
ovan innan de påbörjar sitt engagemang.
För alla ledare skall återkommande kontroll genomföras var tredje år, första gången ledaren
registreras skall kontroll ske inom 1 månad.

