Utdrag ur belastningsregistret för ledare
Från och med 1januari 2020 är det ett krav från riksidrottsförbundet (RF) att alla barn- och
ungdomsledare ska visa ett s.k. begränsat utdrag ur belastningsregistret. Borgstena IF är då
ålagda att begära in ett sådant av alla ledare från 15 år som har direkt och regelbunden kontakt
med barn. Barn är alla under 18 år. Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov
misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
Vi, Borgstena IF, ser det här som ytterligare ett led att skapa en säker och trygg förening för barn
och ungdomar i vår förening.
• Styrelsen ansvarar för upprätthållandet av detta dokument.
• Sektionerna ansvarar för att varje ledare inom respektive sektion får ta del av nedanstående
rutiner, samt att styrelsen har en uppdaterad förteckning på personer som ska visa utdraget.
Mer information finns att läsa på riksidrottsförbundets webbplats:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/

Arbetsrutin för uppvisandet av utdrag ur belastningsregistret:
1. Nya och befintliga ledare från 15 år, med direkt eller regelbunden kontakt med barn och
ungdomar under 18 år, ska visa upp ett begränsat registerutdrag från polisens
belastningsregister. Utdraget behöver visas upp när man startar i verksamheten, eller om man
inte visat upp ett sedan tidigare. Ett nytt utdrag skall visas upp vartannat år, så länge man är
ledare i föreningen.
2. Registerutdrag för föreningar beställs av ledaren själv från polisens hemsida. Blanketten samt
mer information om hur man fyller i den, hittas på: http://bit.ly/utdrag-idrott. Ledare mellan
15-18 år behöver målsmans hjälp. Utdrag skall även visas upp om någon övrig vuxen (förälder,
funktionär etc) medverkar under en aktivitet som innehåller övernattning ex läger.
3. Utsedda personer som man kan visa utdraget för, är någon av medlemmarna i Borgstena IF:s
huvudstyrelse. Ledaren visar upp utdraget för någon av dem, samt uppvisar legitimation.
Utdraget skall vara i original, kopia på utdraget accepteras inte. Det får vara högst 1 år
gammalt. Vid kontrollen av utdraget skall ledaren vara närvarande, ombud accepteras inte.
4. Det enda som dokumenteras i Borgstena IF:s register är datum för uppvisandet samt en
anteckning på att utdraget har visats upp. Detta dokumenteras hos styrelsens sekreterare.
Inget om innehåll varken får eller kommer att noteras. Utdraget lämnas tillbaka direkt efter
uppvisandet, och inget original eller kopia sparas alltså hos föreningen.
5. Om en ledare vägrar att visa utdrag, eller om utdraget innehåller information om att personen
har någon form av brottslighet kopplat till sig, skall styrelse tillsammans med aktuell sektion,
fatta beslut om hur föreningen skall agera. Ledaren skall informeras om detta. Ledaren ska
även ta ”time-out” från sina uppdrag i föreningen, tills dess att styrelsen och aktuell sektion,
hunnit ta beslut om hur ärendet skall hanteras vidare.
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