Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

BK Älgen

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Att samtliga medlemmar, ledare och andra representanter i vår verksamhet ska känna sig trygga i
den idrottsmiljö som BK Älgen erbjuder alla som deltar på våra träningar, matcher och/eller i
andra föreningsaktiviteter.

Föreningens mål (ska vara mätbara och delas upp på respektive målgrupp).
Mål för ledare:

- Ska aktivt medverka vid revidering av handlingsplanen.
- Ska känna till BK Älgens handlingsplan mot mobbing, kränkningar och diskriminering.
- Ska känna till hur man ska agera vid incidenter och händelser som innebär mobbing, kränkning
och diskriminering.
- Ska under vår verksamhet aktivt arbeta för att förebygga mobbing, kränkning och
diskriminering.

Mål för barn och ungdomar:

- Att de ska känna trygghet i att kontakta ledare i föreningen om man känner sig mobbad, kränkt
eller diskriminerad.
- Vara delaktiga vid revidering av handlingsplanen.

Mål för föräldrar:

- Ska känna till grundreglerna för det förebyggande arbetet mot mobbing, diskriminering och
kränkande behandling.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
Rätt att vara medlem i förening www.svenskidrott.se/Juridik/Medlemienforening

Skapa trygga idrottsmiljöer http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--och-ungdomsidrott/skapa

Förklaring av definitioner kopplat till exempel från vår verksamhet
Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar
från en eller flera personer. Exempel på mobbning från vår verksamhet:

Om utövare 1 ogillar utövare 2 i ringen så kan sparringen bli för hård.

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner. Exempel på kränkande behandling
från vår verksamhet:

Om en ledare inte kommer överens med en aktiv utövare kan denna tycka sig ha veto och ta
beslut.

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt.
Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte. Exempel på diskriminering i
vår verksamhet:

Från vissa utövare mot kvinnliga tränare, olämpliga kommentarer.

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

- Stickprov på utövare
- Utbilda ledare inom klubben om så behövs
- Hålla en öppen diskussion vid tränar/styrelsemöten och andra träffar med kopplingar till vår
verksamhet
- Ha en väl fungerande dialog med föräldrar.

Föräldrar:

- Välkommen till oss broschyr
- Föräldramöte
- Detta händer just nu uppsatt på klubbtavlan
- Inbjuda till delaktighet om frågor som rör handlingsplaner

Barn och ungdomar:

- Arbeta på olika sätt med sammanhållning
- Nya utövare blir tilldelade en fadder på så sätt blir det ett engagemang för klubben
- Diskutera under träningar och samlingar vad som gäller: vad är en bra kompis, hur det
förväntas att man ska bete sig för att vara en bra kompis.
- Genomgångar av klubbens regler samt konsekvenstrappan.
- Kontaktlista uppsatt i klubblokal
- Delaktighet för alla.

Så här agerar vi om någon beter sig illa
Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Ledare

Beteendet varnas

Beteendet
uppmärksammas

Informera ledaren

Uteslutning som
informeras till ledaren
av styrelsemedlem

Informera om våran
handlingsplan detta har
du att förhålla dig till.

Kontakta styrelsen,
värdera det som
inträffat

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Föräldrar

Beteendet varnas

Beteendet
uppmärksammas

Ledaren pratar med
berörd förälder

Porta från träningar och
matcher.

Alla berörda partner
kallas till möte

Kontakta en ledare på
plats.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Barn/ungdomar

Beteendet varnas

Beteendet
uppmärksammas

Ledaren pratar med de
berörda ungdomarna

Kontakta tränare på
plats

Kalla in föräldrarna i
samtalet

Uteslutning styrelsen
tar beslutet.

Oro för att ett barn far illa

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om
ett barns situation
Namn:

Lotta Källbom
Telefonnummer:

076-810 37 21
Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Lotta Källbom
Telenummer till socialtjänsten:

076-810 37 21
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn:

Lotta Källbom
Telefonnummer till polisen:

076-810 37 21
Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Namn:

Lotta Källbom
Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt?
(se vägledningen ”ta oron på allvar”)
Namn:

Lotta Källbom
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Lotta Källbom i samarbete med tränarna
Vilket stöd finns i kommunen:

Socialförvaltningen, BRIS, BUFFF, BUP, Rödakorset, Räddabarnen, Kvinnojouren,
Uppsökande teamet,

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Godkännande av handlingsplanen

Görs av: Lotta Källbom
När:
Styrelsemötet 12 december
Information till alla i klubben

Görs av: Lotta Källbom
När:
Julavslutningen 16 dec
Den sätts upp på klubbtavlan inlaminerat och blir tillgänglig på hemsidan.

Görs av: Lotta K
När:

Januari-2017

Görs av:
När:

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Barn/ungdomar och föräldrar informeras inför varje säsong om föreningens handlingsplan

Görs av:
När:

Revideras i samband med årsmöte

Görs av:
När:

En värdegrundsgrupp utses på årsmötet

Görs av:
När:

