TRYGG IDROTT – VRETA KLOSTER GK – kort version
FÖREBYGGANDE ARBETE
VÄRDEGRUND
Idrottsrörelsen i Sverige utgår ifrån de riktlinjer som står i ”Idrotten vill” och ”Idrottsrörelsens
uppförandekod". Idrottens värdegrund bygger på fyra delar:
• Glädje och gemenskap
• Rent spel
• Allas rätt att vara med
• Demokrati och delaktighet
Idrottsrörelsen följer FN:s barnkonvention. Alla beslut vi som förening fattar ska utgå från barnens bästa. År
2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Vår förening arbetar aktivt med att bli en mer inkluderande förening
där alla ska känna sig välkomna oavsett
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnicitet
• religion/trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder
Styrelsen ansvarar för att värdegrunden efterlevs och förankras i hela föreningen.
Vreta Kloster GK (VKGK) ska i sitt arbete utgå från denna värdegrund. VKGK har därför under år 2019
upprättat ett policydokument som antogs på styrelsemöte 2019-09-16. Policyn i sin helhet finns att läsa på
VKGK:s hemsida https://www.vkgk.se/sv/medlem/trygg-idrott

LEDARE
Att vara ledare och/eller tränare inom VKGK är ett förtroendeuppdrag. Med ledare i vår verksamhet avses
alla personer över 15 år som deltar i av VKGK sanktionerad och godkänd verksamhet där barn är inblandade.
Detta berör därmed även ledamöter i styrelser för VKAB och VKGK samt BULT-kommitté. Utifrån detta skall
berörda personer känna till och ta hänsyn till detta policydokument.
Därutöver finns av VKGK och VKAB anställd personal som bör ha kännedom om detta policydokument men
som av anställningsteknisk natur också omfattas av andra regelverk.

RISKZONER
VKGK som förening arbetar aktivt med att identifiera riskzoner där det finns risk att mobbning, trakasserier,
sexuella övergrepp och våld kan uppstå.
Följande riskzoner har föreningen identifierat och med en gradering av risk utifrån VKGK:s verksamhet:
• Sociala medier (medel)
• Resor och övernattning vid tävling, läger på annan bana/ort (hög)
• Av VKGK anordnade gemensamma resor, inom och utom landet (medel)
• Individuella träningstillfällen (en ledare och ett barn) (hög)
• Träning i grupp (hög)
• Vid egen träning på våra träningsområden/lokaler (låg)
• Spel på våra banor (låg)
• Omklädningsrummet (låg)
• Restaurang med tillhörande matsal och terrass (låg)

Registerutdrag
Alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet åläggs i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn i rollen som ledare (se definition av Ledare på sidan
1), att begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som
personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister.

UTBILDNINGSPLAN
VKGK arbetar årligen med utbildningsplan gällande Trygg Idrott med inriktning mot:
•
•
•
•

Styrelse
Ledare
Aktiva barn
Övriga medlemmar/föräldrar

OM NÅGOT OÖNSKAT HAR HÄNT
HANDLINGSPLAN
OM en händelse har upptäckts:
1 Om det är troligt att en brottslig handling har skett, ring polisen (telefon 114 14) innan nästa
steg
2 Meddela klubbchef, ordförande, eller övrig representant i styrelsen.
3 Ordförande och Klubbchef beslutar sedan om informationen är av sådan karaktär att
krisgruppen ska meddelas och eventuellt sammankallas.
Av föreningen utsedd krisgrupp.
Kontaktuppgifter:
Hans Westin, Ordförande VKGK, 0706-24 55 71, (sammankallande)
Anders Svensson, Klubbchef, 0708-14 47 98, (informationsansvarig internt till VKGK:s medlemmar
såväl som externa frågor och media)
Daniel Clasén, BULT, 0702-77 75 62
Fredrik Sjöberg, Pro, 0761-61 60 19
Susanne Thorngren, 0734-18 28 63
Om frågan berör personal anställd av Vreta Kloster AB skall ordförande i Vreta Kloster AB ingå i
krisgruppen. För närvarande Lars-Erik Rickardson, 0734-13 66 96

