RUTIN för kontroll av begränsat registerutdrag i Ytterby Kungälvs Konståkare
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat
registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.
Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott,
barnpornografibrott eller grovt rån. Att vara ledare i YKK är ett förtroendeuppdrag och ingen
rättighet. Att regelbundet samla in registerutdrag är en förebyggande åtgärd som tillsammans med
andra insatser ökar tryggheten i föreningen. Mer information finns att läsa på RF:s hemsida:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/
YKK:s styrelse har därför upprättat följande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret:

Vem
Med ledare avses tränare, fystränare och lagledare som har fyllt 15 år.
Vid nytillsättning av ledare ska alltid utdrag ur belastningsregistret kontrolleras under den första
säsongen.
För befintliga ledare ska utdrag ur belastningsregistret kontrolleras var tredje säsong.

När
Varje säsong bestämmer styrelsen minst ett tillfälle under höstterminen då utdragen kommer att
kontrolleras. Styrelsen utser minst en representant ur styrelsen som kontrollerar och dokumenterar
utdragen.

Hur
Varje ledare måste själv begära ett utdrag, via polisens hemsida:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
På kontrolltillfället visar varje ledare utdraget för styrelserepresentanten.
Styrelserepresentanten antecknar att utdraget har visats upp, EJ INNEHÅLL, i föreningens förteckning
över ledare.
Utdraget kommer efter uppvisandet att direkt återlämnas till den som utdraget gäller.

Påföljder
Om utdrag inte visas upp inom den tid som styrelsen beslutat måste ledaren i fråga temporärt ta
time-out från sitt uppdrag tills ett utdrag har visats upp.
Om utdraget innehåller uppgifter som visar att ledaren, som registerutdraget gäller, är dömd för
något av de brott som registerutdraget tar upp, får ledaren i fråga inte fortsätta med uppdrag i YKK.
Ledaren kommer således att frånskiljas sitt uppdrag i YKK med omedelbar verkan. Styrelsen är
ansvarig för avslutandet.
Om det visar sig att personen är under utredning för något av ovanstående nämnda brott, får ledaren
i fråga temporärt ta time-out från sitt uppdrag tills ett frikännande eller en dom finns. Därefter får
styrelsen ta ställning till om ledaren kan fortsätta sitt uppdrag.

