Handlingsplan Mälarhöjdens IK Friidrott
– om något oönskat inträffar
För ledare, aktiva och föräldrar:
1. Om du som ledare, aktiv eller förälder i Mälarhöjdens IK Friidrott får kännedom
om att något olämpligt, oönskat eller brottsligt skett, meddela omgående
styrelsen. Maila styrelsen på tryggatraningar@friidrott.malarhojden.com
och/eller ring ordförande Elin Post på 070-512 53 83.
2. Styrelsen är ansvarig för att agera omgående.

Vid incidenter agerar styrelsen enligt följande handlingsplan:
1. Vi skaffar oss omgående en bild av läget
• Vad har hänt?
• Vilka är inblandade?
Är det akut ser vi till att säkra miljön för den som är utsatt. Vi undviker att själva försöka
utreda vad som hänt i det här steget. Om det blir ett polisärende är det viktigt att vi inte
har påverkat inblandade personer.
Om den utsatta är ett barn är följande viktigt:
• Vi tar omedelbart kontakt med föräldrarna. Om problematiken misstänks finnas
inom den utsattes familj kontaktar vi socialtjänsten.
• Vi identifierar om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet.
Om förövaren finns i föreningen är följande viktigt:
• Har förövaren ett förtroendeuppdrag i någon form, ska den personen ta ”time
out” under eventuell utredning.
• Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras
som ett lagbrott – anmäl också till Socialtjänsten.
2. Har ett brott begåtts?
• Om ja så polisanmäler vi. Om vi är osäkra kontaktar vi polisen för rådgivning.
• Om det inte är ett lagbrott som begåtts, undersöker vi om det kan vara ett brott
mot våra eller Riksidrottsförbundets stadgar och riktlinjer. Om ja, anmäler vi till
berört specialidrottsförbunds disciplinnämnd eller motsvarande.
• Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott försöker vi själva reda ut vad som
hänt och sedan följa resterande steg i handlingsplanen. Om vi känner oss osäkra

så tar vi kontakt med vårt RF/SISU-distrikt eller Idrottsombudsmannen på
Riksidrottsförbundet.
3. Identifiera vilket behov av stöd som finns
Identifiera vilket behov av stöd som finns hos den utsatta, ledare, styrelsen, eventuellt
andra inblandade och eventuell förövare.
Använd vid behov socialtjänst, BUP, polisen, RF/SISU, BRIS, Rädda barnen, UNICEF,
Friends osv.
4. Identifiera vilka som behöver information
Identifiera vilka som behöver information om det som hänt samt vilken form av
information det ska vara. Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.
5. Följ upp det som har hänt
Följ upp det som har hänt och se över om vi kan ändra våra riktlinjer och rutiner för att
förebygga att händelsen inte upprepar sig.

För ytterligare hjälp och vägledning i arbetet:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-tryggaidrottsmiljoer.pdf
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