Handlingsplan mot mobbning,
diskriminering och kränkande
behandling.

Alunda Idrott och Bollförening 2022-23

IDROTT FÖR ALLA

Syfte med handlingsplanen
Är att uppmärksamma alla i föreningen att mobbning, diskriminering och kränkande behandling
inte är accepterat i Alunda IBF. Handlingsplanen ska också ge verktyg för att tidigt upptäcka
mobbning, diskriminering och kränkande behandling och om det inträffar veta hur vi ska agera.

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

- Alla ledare ska veta vad mobbning, diskriminering och kränkning är.
- Alla ledare ska känna till handlingsplanen.
- Alla ledare ska agera utifrån handlingsplanen.
- Alla ledare ska under vår verksamhet aktivt arbeta för att motverka mobbning, diskriminering
och kränkning.
- Alla ledare ska känna till vem man ska kontakta om man har frågor eller behöver hjälp.

Mål för barn och ungdomar:

- Alla aktiva ska känna till att Alunda IBF har en handlingsplan.
- Alla aktiva ska veta vem de ska kontakta om de eller någon annan blir utsatta för mobbning,
diskriminering eller kränkande behandling.
- Alla aktiva förväntas att behandla andra på ett sånt sätt att ingen känner sig mobbad,
diskriminerad eller kränkt.

Mål för föräldrar:

- Alla föräldrar ska känna till att Alunda IBF har en handlingsplan.
- Alla föräldrar ska känna till var de kan hitta handlingsplanen.
- Alla föräldrar förväntas kontakta ledare eller styrelsen om de får kännedom om att mobbning,
diskriminering eller kränkande behandling inträffar i anslutning till vår verksamhet.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
Idrotten Vill
Barnkonventionen
Stadgar för Alunda Idrott och Bollförening

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:

- Fysiskt våld
- Får ofta höra av andra att man är dålig.
- Aldrig får någon passning.

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:

- Suckar eller hånfulla skratt i samband med att någon passar en boll, tar emot en passning eller
skjuter ett skott.
- Negativa kommentarer.
- Prata bakom rygg.
- Tar bort någon ur en Snapchat- och Messenger-grupp eller liknande grupper.
- Att inte passa någon annan för att den är "dålig".
- Utfrysning från ledare och andra aktiva.
- Förlöjligande av andra.
- Favorisering av spelare.
- Toppning av barn- och ungdomslag.

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:

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare:

- Ledarmöten med diskussion om handlingsplanen
- Föreningen tar fram en utbildningsplan för ledare och styrelsemedlemmar.
- Gå innebandyförbundets utbildningar enligt föreningens utbildningsplan.
- Begära utdrag från belastningsregistret för alla nya ledare när de börjar och för alla ledare
varannat år.
- Uppmuntra ledare att komma med förslag på förbättringar av handlingsplanen och föreningens
verksamhet.

Föräldrar:

- Föräldramöten med information om handlingsplanen och Alunda IBFs värdegrund.
- Uppmuntra föräldrar att komma med förslag på förbättringar av handlingsplanen och
föreningens verksamhet.

Barn och ungdomar:

- Anordna aktiviteter som inte har med innebandy att göra som t.ex. korvgrillning, fotbollsgolf
och brännboll.
- Diskutera frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling inom laget.
- Uppmuntra aktiva att komma med förslag på förbättringar av handlingsplanen och föreningens
verksamhet.
- Skapa ett spelar- och/eller ungdomsråd där aktiva kan göra sin röst hörd.

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

Ledare
Beteendet
uppmärksammas

Styrelsen kontaktas.

Beteendet varnas
Ansvariga från
styrelsen kallar ledaren
till ytterligare ett möte
där ledaren eventuellt
varnas.

Ansvariga från styrelse
har ett enskilt samtal
med ledaren om det
inträffade och
utvärderar situationen.
Vid behov förtydligas
föreningens
värdegrund.

T.ex. kan ledaren
behöva gå om
utbildningar fastän hen
redan gått dem.

Styrelsen kan fatta
beslut om eventuell
uteslutning i enlighet
med stadgarna.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Föräldrar

Beteendet varnas

Beteendet
uppmärksammas

Ledarna och ansvariga
från styrelsen har ett
möte med föräldern.

Ledarna har ett enskilt
samtal med föräldern
och klargör att
beteendet inte
accepteras.

Ett åtgärdprogram tas
fram.

Om ledaren inte
hörsammar varningar
och inte accepterar
beslut fråntas ledaren
sina uppdrag.

Ansvariga från
styrelsen kallar
föräldern till ytterligare
ett möte där förälderna
eventuellt varnas.

Föräldern stängs av för
att vara med på
träningar och matcher
under en period.
Om beteendet fortsätter
så får styrelsen fatta
beslut om eventuell
uteslutning i enlighet
med stadgarna.

Hen informeras om
föreningens värdegrund
och att beteendet inte är
förenligt med denna.

Beteendet får
en konsekvens
Beteendet
bearbetas

Barn/ungdomar

Beteendet varnas

Beteendet
uppmärksammas

Ledarna och ansvariga
från styrelsen har ett
möte med spelaren och
föräldrarna.

Ledarna har ett enskilt
samtal med spelaren
och klargör att
beteendet inte
accepteras.

De informeras om
föreningens värdegrund
och att beteendet inte är
förenligt med denna.

Ansvariga från
styrelsen kallar
spelaren och föräldrar
till ytterligare ett möte
där spelaren eventuellt
varnas.

Spelaren stängs av från
träningar och matcher
under en period.
För barn- och
ungdomar är
uteslutning den
absoluta sista åtgärden
som bör undvikas.
Ev. kontakt med
socialen.

Oro för att ett barn far illa

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

Ordförande Petra Linder
Telefonnummer:

0703571492
Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten
Namn:

Ordförande Petra Linder
Telenummer till socialtjänsten:

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

Ordförande Petra Linder
Telefonnummer till polisen:

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?
Namn:

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

Ordförande Petra Linder
Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?
Namn:

Ordförande Petra Linder
Vilket stöd finns i kommunen:

Socialtjänsten: 0173 - 862 19
Råd och stöd: 0173 - 867 65
Övriga kontakter:
- Jonas Värm, sakunnig barn- och ungdomsidrott RF-SISU: 018 - 27 70 27
- Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling: 08 - 698 90 00

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen

Görs av:
När:

Görs av:
När:
Ledare ska kontinuerligt under säsongen prata med sina spelare om handlingsplanen. Detta kan ske vid
upptaktsträffar, träningar, läger, cuper osv.

Görs av:
När:

Görs av:
När:

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år
Namn på ansvariga, telefonnummer till ansvariga och myndigheter mm ska uppdateras direkt när
ändringen blivit känd. Minst en gång varje år ska samtliga dessa uppgifter kontrolleras och uppdateras.

Görs av:
När:

Uppmana ledare, aktiva och föräldrar att komma med synpunkter och förbättringsförslag på
handlingsplanen och föreningens verksamhet.
Görs av: Styrelsen
När:

Görs av:
När:

Kontinuerligt vid möten men minst en gång per år via hemsidan och/eller mailutskick.

