Rutiner för hantering av utdrag ur belastningsregister IS Halmia
(Beslutade av styrelsen 200324)
Bakgrund
Föreningar ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har
uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn. Ett begränsat utdrag ur
belastningsregistret visar mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott,
barnpornografibrott samt grovt rån. Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar
att gälla fr.o.m. 1 januari 2020. Med barn avses personer under 18 år.
IS Halmias rutiner
• Alla som har eller kan komma att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär

direkt eller regelbunden kontakt med barn ska lämna begränsat utdrag ur
belastningsregistret. För IS Halmia ska detta även gälla samtliga med ledar- och
styrelseuppdrag inom föreningen. Den enskilde begär ut registerutdraget från
Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. IS Halmia ska:

• Upprätta och kontinuerligt uppdatera föreningsregister avseende vem/vilka som är
ledare/styrelseledamot samt vilket datum utdraget är uppvisat.
• Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
• Kontrollera föreningsregistret inför varje säsong eller då en ny ledare engageras då
registerutdrag redovisas och kontrolleras.
• Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig som noterar detta i
föreningsregistret . Registerutdrag får inte behållas eller kopieras. Det ska inte antecknas
vad som står i registerutdraget.
• Begäran om utdrag ur belastningsregistret sker med regelbundenhet när nya ledare
engageras och vartannat år för de som redan har uppdrag i föreningen.
Som föreningsansvarig utser styrelsen tillsvidare klubbchefen.
Om en ledare har en anmärkning i belastningsregistret så är det styrelsen som fattar beslut
om vederbörande är lämplig för ett uppdrag. Uppdrag i föreningen är förtroendeuppdrag,
inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller
avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns. Styrelsens ordförande
kan fatta samma typ av beslut avseende styrelseledamöter.
Styrelsen ger klubbchefen uppdraget att, vid behov, tillfälligt avbryta en ledares uppdrag om
det bedöms lämpligt inför att styrelsen kan behandla frågan.

