
 

 

Vi är en trygg förening 
 

I vår förening har vi förbundit oss till att erbjuda en trygg och respektfull hobbymiljö för alla.  

 

Förebyggande åtgärder 

 

Föreningens regler har granskats så att de överensstämmer med Olympiakommitténs 

modellregler för föreningar. 

Vi intervjuar alla som arbetar med barn och unga samt kontrollerar deras bakgrund.  

 

I vår förening förbinder sig varje vuxen som arbetar med barn och unga till de gemensamma 

reglerna, som fokuserar på att försäkra barns och ungas välbefinnande. Läs här föreningens 

regler för arbetstagare och frivilliga som arbetar med barn och unga (Länk till reglerna).  Även 

idrottande barn och unga förbinder sig till de gemensamma reglerna, som de får vara med 

och utarbeta i sina grupper/lag.  

 

Vår förening har anvisningar i fall av osakligt beteende. Vi ingriper i alla incidenter och alla 

misstankar om brott anmäls utan dröjsmål till polisen.  Vår förenings ansvarsperson i frågor 

som berör barns och ungas välbefinnande är XXX.  

 

Vi upprätthåller en öppen stämning i vår förening och framhåller ärenden som är viktiga för 

barns och ungas säkerhet. Vi delar ut material som producerats av Du är inte ensam-

projektet både till idrottare och föräldrar.  

 

Vi följer upp våra idrottares belåtenhet med hjälp av en årlig enkät.  

 

Berätta för oss om du möter osakligt beteende i vår förening – vi tar det på allvar 

 

föreningens namn godkänner inte osakligt beteende av något slag.   

 

Vi hoppas att du meddelar oss genast om du påträffar osakligt beteende i vår förenings 

verksamhet. Vi lyssnar och tar alla orosmoment på allvar. Vid hanteringen av varje 

orosmoment eller klagomål fokuserar vi på barnets och ungdomens välbefinnande. Vi 

behandlar alla klagomål i enlighet med en förutbestämd process och hör alla parter innan vi 

besluter om fortsatta åtgärder. 

 



 

 

Kontaktpersoner: 

 

Om du möter osakligt beteende i vår förening, kontakta i första hand Förnamn Efternamn, 

telefonnummer, e-post eller Förnamn Efternamn, telefonnummer, e-post.  

Om ditt klagomål gäller föreningens ledning, kontakta vår förenings styrelse Förnamn 

Efternamn, e-post, telefonnummer. 

 

Du kan även berätta om ditt bekymmer anonymt med blanketten nedan. Observera att det 

kan försvåra hanteringen av ärendet om vi inte vet vem de berörda parterna är. Vi kan inte 

heller meddela dig om hur ärendet fortskrider, om du inte lämnar dina kontaktuppgifter. 

 

Blankett som inte ber om avsändarens namn eller e-postadress.  

 

Om du vill prata konfidentiellt om osakligt beteende som du har träffat på, kontakta 

Befolkningsförbundets Du är inte ensam-tjänst. https://etoleyksin.fi/sv/.  

 

 

https://etoleyksin.fi/sv/

