Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

MÖRSIL SKF

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Att få alla att känna sig välkommen och kunna ha roligt och trivas i sitt sportutövande!

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

Att i sin roll som ledare kunna förstå och hantera, samt kunna agera utifrån förningens
handlingsplan.

Mål för barn och ungdomar:

Att känna sig trygg under deltagandet i föreningen.

Mål för föräldrar:

Att förstå och respektera föreningens policy och regler.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
Föreningens stadgar

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:

Klaga på prestation.
Klaga på tränare/ledare.
Favorisera sitt eget barn.

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:

Säga till ett barn att dom skjuter dåligt.

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:

Inte låta alla få chansen att delta i ett föreningslag pga hudfärg eller religiös åsikt.

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

Årsmöte.
Sociala medier
E-Post
Värdegrundsarbete: Hänvisning till stadgar
Utbildning
Dialog

Föräldrar:

Årsmöte
Sociala Medier
E-Post

Barn och ungdomar:

Årsmöte
Sociala Medier
Föräldrar

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

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Beteendet varnas

Uteslutning enligt
paragraf 12 ansvarig
sektionsordförande.

Styrelsemöte, ansvarig
sektionsordförande.

Upprepat beteende
Varning ansvarig
sektionsordförande.

Enskilt samtal med
asnvarig
sektionsordförande.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Föräldrar
Beteendet
uppmärksammas

Beteendet varnas

Avvisad från
tävling/träning asnvarig
sektionsordförande.

Trepartssamtal asnvarig
sektionsordförande.

Skriftlig och muntlig
varning från ansvarig
sektionsordförande.

Enskilt samtal med
ansvarig skjutledare

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Barn/ungdomar
Beteendet
uppmärksammas

Enskilt samtal med
ansvarig skjutledare

Beteendet varnas

Vid uprepade tillfällen
involveras
vårdnadshavare
ansvarig
sektionsordförande.

Trepartssamtal asnvarig
sektionsordförande.

Uteslutning enligt
paragraf 12 asnvarig
sektionsordförande.

Oro för att ett barn far illa

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

Jonny Rothoff
Telefonnummer:

072-5770954
Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Jonny Rothoff
Telenummer till socialtjänsten:

072-5770954
Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott?
(Exempelvis vid misstanke om sexuella trakasserier).
Namn:

Jonny Rothoff
Telefonnummer till polisen:

11414
Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Namn:

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

Jonny Rothoff
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Sektionsordförande
Vilket stöd finns i kommunen:

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen
Hemsida

Görs av: Anders Westerlund
När:
Löpande
Epost

Görs av: Anders Westerlund
När:
Ny medlem
Event

Görs av: Eventledare
När:

Alltid

Årsmöte

Görs av: Anders Westerlund
När:

1ggr/år

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Kontroll/Uppföljning löpande stående punkt på styrelsemöten

Görs av: Styrelsemöten
När:

Görs av:
När:

Görs av:
När:

Varje möte

