Policydokument – IF Linnéa Friidrott

Kortfattad information angående sexuella övergrepp
Vad menar vi med sexuella övergrepp?
Riksidrottsförbundets definition: Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs
mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta
personens vilja.
Vart vänder jag mig?
Du har flera vägar att gå. Föreningen har en ombudsman som har i uppdrag att ta emot
anmälningar och frågor som sexuella övergrepp. Ombudsmannens roll är att ta tag i
situationen och säkerställa att den hanteras på ett korrekt sätt. Du kan prata med
ombudsmannen direkt, ringa eller maila.
IF Linné Friidrotts ombudsman: Allan Montan, allan.montan@gmail.com, 073- 972 54 82
Du behöver dock inte gå genom föreningen om du inte vill. Du kan kontakta olika
professionella organisation som är utomstående föreningen. Dessa kan då sedan agera vidare
till föreningen utifrån dina önskemål. Här är några organisationer som du kan vända dig till:

Externa kontakter
Rädda Barnen
Erbjuder kostnadsfri, professionell behandling till särskilt utsatta barn och ungdomar. Kontakt någon
av följande:
Petronella Bergqvist (Kurator/Handläggare), Petronella.Bergqvist@rb.se, 08-698 90 45
Tobias Sunnerfjell (Kurator/Handläggare), Tobias.sunnerfjell@rb.se, 08-698 90 46
BRIS
Till BRIS 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis
och ditt nummer syns inte på våra telefoner.
BRIS för dig som är ung: 116 111
BRIS Vuxentelefon: 0771-50 50 50
http://www.bris.se/

Stöd- och krisjourer Stockholm Stad
Om du själv eller någon anhörig befinner er i kris eller behöver någon att prata finns det en
rad jourer inom Stockholms stad som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning.
Många av jourerna är bemannade alla dagar dygnet runt och du som ringer får vara anonym.
Vissa jourer drivs av Stockholms stad och andra av ideella organisationer. Välj jour nedan för
kontaktuppgifter och mer information.
http://www.stockholm.se/krisjourer



Socialjouren, dygnet runt, 08-508 400 00, socialjouren@stockholm.se
Kriscentrum för kvinnor och barn, 08-508 25 500 (dygnet runt)
Våldtäktsmottagningens telefon: 08-508 25 541 (dagtid)
kriscentrum.samtalsmottagning@stockholm.se

