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Bromma IF:s Policy avseende kränkande handlingar, övergrepp & sexuella 

trakasserier 

Denna policy är avsedd att användas som stöd och information till nya och befintliga 

medlemmar för att vi tillsammans ska skapa en förening som kännetecknas av en sund 

idrottsverksamhet där barn och vuxna kan utvecklas och erbjudas en meningsfull, rolig och 

aktiv fritid i en trygg miljö som präglas av gemenskap och respekt 

Mål och syfte med denna policy är: 

• Alla medlemmar ska tillsammans förebygga mobbing, trakasserier och kränkande 

handlingar. 

• Alla medlemmar ska känna till rutinerna i en situation där kränkande särbehandling 

eller trakasserier uppstått, så att den drabbade snabbt kan få stöd och hjälp. 

 

Bromma IF accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller trakasserier och verkar 

för att förebygga mobbing, trakasserier eller kränkande handlingar av aktiva, ledare eller 

medlemmar.  

Bromma IF:s verksamhet präglas av uppfattningen att alla har lika värde oavsett kön, etnisk 

eller religiös tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. 

Bromma IF policy omfattar föreningsmedlemmar, ledare och anställdas förväntade agerande 

vid förekomst av kränkande handlingar och beskriver hur Bromma IF arbetar för att 

förebygga att kränkande handlingar inte förekommer. Till grund står Riksidrottsförbundets 

policy mot sexuella trakasserier inom idrotten samt dess vägledning. 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott 

 

Vad är kränkande handlingar, trakasseri, mobbing eller övergrepp?  

• Kränkande handlingar är ett samlingsbegrepp för alla typer av nedsättande, 

förödmjukande beteende (till exempel ord, bilder eller handling).  

• Trakasserier är när en person förföljs eller blir illa omtalad t.ex. för att den har en viss 

religion, ursprung, kön eller sexuell läggning. Mobbning kan vara en eller flera 

individer som systematiskt under en viss tid trakasserar en annan person fysiskt eller 

psykiskt.  

• Övergrepp är alla handlingar som görs mot någon, inför någon eller en person som 

får någon annan att göra något nedsättande, mot den utsatta personens vilja.  

 

En aktiv, ledare eller medlem som känner sig utsatt eller upplever att han eller hon blivit 

kränkt skall alltid känna att det finns en trygg vuxenvärld att vända sig till i klubben. Alla 

vuxna – ledare, föräldrar, anställda – i Bromma IF har ett gemensamt ansvar för att 

uppmärksamma eventuella förekomster av mobbing, trakasserier, övergrepp eller 

kränkningar och säkra att åtgärder vidtas. 

  

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott
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Vad gör vi för att förebygga: 

• Barn och ungdomsgrupper skall ledas av fler än en tränare/ledare, gärna av en kvinna 

och en man. Detta eftersom det delade ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och 

ungdomar genom större insyn i gruppens verksamhet. 

• Det är också ledarteamets ansvar att, tillsammans med ledningen i föreningen, skapa en 

öppen och transparent miljö där barnen/ungdomarna känner förtroende för sina ledare 

och törs berätta om eventuella problem eller obehagliga händelser 

• Vår målsättning är att alla barn och ungdomsledare i Bromma IF skall introduceras och 

utbildas när det gäller klubbens värdegrund och policys. Utöver det finns möjlighet att gå 

de barn och ungdomsledarutbildningar som erbjuds av Svenska Friidrottsförbundet. 

• Alla föräldrar informeras om denna policy under uppstartsmötet som äger rum innan 

träningsgrupperna startas 

• Vid rekrytering av ledare i Bromma IF ska alla ledare för barn och ungdomar uppvisa 

belastningsutdrag från polisens register. En kontroll av registerutdrag dokumenteras inte 

på något annat sätt än genom anteckning om att utdraget har visats upp. Ungdomar 

under 18 år som arbetar som ungdomstränare omfattas inte av detta krav men när de 

fyller 18 år skall utdraget bifogas inom 3 månader Alla anställda i klubben, med mer än 

25 % av en heltid, omfattas också av kravet på registerutdrag. Alla ledare som skall 

arbete som ledare på Bromma IF:s Friidrottsskolan omfattas även av detta krav.  

Vad gör vi vid misstanke av kränkning och hur agerar vi när det händer?  

Att ta aktiva, medlemmar och ledares berättelser och signaler på allvar är en viktig 

utgångspunkt så att mobbing och övergrepp kan upptäckas tidigt. Här har den vuxne ett 

extra stort ansvar. När klubben har misstanke eller får kännedom om mobbing, trakasserier, 

övergrepp och andra kränkningar är ett snabbt agerande av största vikt och följande gäller:  

• Alla misstankar och incidenter måste omgående förmedlas till Kansliet, se nedan 

kontaktuppgifter 

• Alla misstankar och incidenter tas på allvar och utreds 

• Bromma IF styrelseordförande samt ordförande i Sportkommittén leder med stöd av 

kansliet arbetet med att utreda det som inträffat. 

• Klubbrepresentanternas primära uppgift är att skydda den utsatte, och 

klubbrepresentanterna ska se till att den utsatta får det stöd som behövs. Om behov finns 

kommer vi även att vända oss till någon av våra stödorganisationer, främst 

Riksidrottsförbundet med begäran om hjälp 

• Är den utsatte är minderårig ska dennes vårdnadshavare alltid underrättas om att 

misstanke eller incident föreligger 

• Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, dock ska alltid båda sidors 

berättelse höras. Klubbrepresentanterna skall inhämta relevant information i form av 

exempelvis vittnesmål eller dokumentation 

• Klubbrepresentanterna gör, tillsammans med styrelsen, en bedömning av vilka åtgärder 

som bör vidtas under den tid då utredningen pågår 

• Ett snabbt agerande från klubbens sida är av vikt 
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• När utredningen är avslutad beslutar Styrelsen om eventuella påföljder som ska vidtas,  

t.ex. reprimand, avstängning eller uteslutning ur klubben 

• Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan omgående.  

Vid händelse av olycksfall och skador i alla lokaler där Bromma IF bedriver sin ordinarie 

träningsverksamhet finns tillgång till förbandslåda. I händelse av allvarligare skador 

kontaktas 112 omgående.  

• Tänk på att alltid informera Kansliet om vad som hänt 

Observera att det alltid är den trakasserade som avgör vilka handlingar eller beteenden som 

är kränkande. En medlem som säger ifrån att ett beteende är ovälkommet ska respekteras 

och beteendet ska upphöra omgående. Tillfälliga meningsskiljaktigheter, konflikter och 

samarbetsproblem bör dock ses som normala företeelser och att ha olika uppfattningar om 

en frågeställning bör accepteras och respekteras. 

• Kansliet gör en skadeanmälan till klubbens försäkringsbolag. Den aktive ska också göra 

en anmälan till sitt försäkringsbolag. Vid allvarligare händelser, där behov av stöd från 

föreningen finns, kontaktas omgående ansvarig ledare, styrelsens ordförande, vice 

ordförande  

 

Kontaktinformation: 

Kontaktpersoner i klubben: 

Ordförande: Simon Bjernerup, 070-289 41 50 

Kanslichef: Frej Söderlund, 070-491 32 47 

 

Länkar och telefonnummer till externa kontakter: 
 

Riksidrottsförbundet, www.rf.se, 08-699 60 00 

 

BRIS, Barnens rätt i samhället, www.bris.se, 

Barnens hjälptelefon, 116 111 

Föräldratelefon, 077-150 50 50 

Stödlinjen för anställda och ideella tränare och ledare 0774 400 42 

 

Rädda barnen, www.raddabarnen.se, 08-698 90 00 

Föräldratelefon, 020-786 786 

 

Polisen, www.polisen.se, 114 14 

 


