
 

HANDLINGSPLAN VID MISSFÖRHÅLLANDEN 
som mobbing, trakasserier, sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, bråk och 
konflikter.  

För tränare och medlemmar som upptäcker att någon far illa.  

1. Vad har hänt?                                                                                                                              
Se till att skaffa en bild av läget. Undvik att utreda eventuella skuldfrågor i det här läget, men säkra 
miljön för den eller de utsatta individerna.  
Om det är barn, se till att du har deras namn så du kan kontakta föräldrarna.  
Om du direkt förstår att detta är ett lagbrott, se punkt 3. 

2.  När den utsatta är ett barn ska du tänka på följande:  
• Ta omedelbart kontakt med föräldrarna telefonnummer finns i Sportadmin. Kommer du inte in i 

Sportadmin? Kolla med en annan tränare som kan hjälpa dig.  
• Om förövaren finns i föreningen eller har ett förtroendeuppdrag i någon form ska du genast 

meddela detta till någon i styrelsen som pratar med den personen.  
• Om problematiken misstänks finnas inom den utsattes familj ska socialtjänsten istället kontaktas 

och då måste du meddela någon i styrelsen som gör det.  
• Om förövaren är ett barn ska du även ta kontakt med förövarens föräldrar.  

3 Misstänker du att det ett brott?   
• Då ska du anmäla direkt till polisen.Vid osäkerhet kontakta polisen för rådgivning, underrätta 

omgående föräldrarna och sedan någon i styrelsen.  

Telefonnummer till styrelsen och tränaransvarig finns på kontoret på anslagstavlan ovanför 
skrivbordet och i Sportadmin.  

4. För säkerhets skull, kolla igen vilka som behöver få information om det som hänt samt 
vilken form av information det ska vara, ringa eller maila. 
Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.  

5. Om du bedömer att detta inte behöver polisanmälas eller meddelas till styrelsen: 
• Prata med de inblandade på ett lugnt och sansat sätt. Ta vuxenrollen och medla. 
• Ha som mål att de ska bli vänner igen. 
• Meddela alltid föräldrarna/vårdnadshavare till alla inblandade om det gäller barn under 18 år.   
• Följ alltid upp samtalet med föräldrarna/vårdnadshavarna efter max en månad.  
• Ta upp detta på tränarmötet för kännedom och att det kan protokollföras utan att nämna namn.  

Om du inte tycker att det som står ovan är tillräckligt eller av någon annan anledning vill vända dig 
till någon utanför föreningen Banzai Karate kai kan du kontakta  

idrottsombudsmannen@rf.se eller visselblåsartjänsten som du hittar på rf.se   



 

Här ser du vad klubben har beslutat att vi alla ska följa och jobba för. 

Rutiner och förebyggande arbete 

Uppföljning av föreningens rutiner kring förebyggande arbeten för en trygg idrottsmiljö. 

Värdegrundsarbete: 
Riksidrottsförbundets värdegrund omfattar:  

- Glädje och gemenskap 
- Allas rätt att vara med 
- Rent spel 
- Demokrati och delaktighet.  

Se över att föreningen följer dessa och vid behov utökar ledord/ värden. 

Strategiskt jämställdhetsarbete: 
Följ upp om någon grupp eller individ hindras att träna och i så fall skälen därtill. 

Riskzoner:  
Identifiera riskzoner där mobbning, sexuella trakasserier kan förekomma, T.ex. 
omklädningsrum, sociala medier mm.  

Instruktörer, ledare och tränare: 
Ska lämplighetsprövas.  

Utbildning: 
För att skapa en trygg och stimulerande idrottsmiljö ska alla tränare ha adekvat utbildning.  

Uppföljning: 
Förändring av handlingsplanen tas vid behov upp på styrelsemöten. 


