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Policy: Mot kränkande behandling  
Mobbing, sexuella trakasserier, övergrepp och andra kränkningar  
 
Policy omfattar: Ledare, tränare, anställda, styrelseledamöter, föräldrar/vårdnadshavare och 
spelare/aktiva/utövare.  
 
Ingen som deltar i föreningens aktiviteter skall behöva känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad. 
Ingen form av sexuella trakasserier tolereras inom föreningen. Alla barn och ungdomar har rätt att 
idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vår målsättning är att förhindra att 
någon form av kränkning sker, samt att föreningen arbetar aktivt och förebyggande för att uppnå detta.  
 
Policyn är till för att skapa en trygg miljö och för att se till att mobbing, sexuella trakasserier, övergrepp 
och andra kränkningar inte förekommer inom Bohus IFs verksamhet. Ytterligare målsättning med policyn 
är att medlemmar ska känna förtroende för styrelse och ledare och att man törs berätta om eventuella 
trakasserier, kränkningar eller andra problem. Styrelse, ledare och föräldrar i Bohus IF har ett gemensamt 
ansvar för att uppmärksamma eventuella förekomster av kränkande särbehandling samt att säkra att 
åtgärder vidtas vid förekomst. 
 
 
Vi alla motverkar att det händer genom att veta att  
 

• Barn och ungdomar skall i möjligaste mån ledas av fler än en tränare/ledare. Detta eftersom det 
delade ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och ungdomar genom större insyn i gruppens 
verksamhet. Om inte möjligt skall minst två vuxna finnas på plats vid aktiviteten, sådan vuxen kan 
vara förälder eller annan anhörig.  

 

• Ingen får skriva eller yttra ogynnsamma personliga eller respektlösa kommentarer om 
spelare/utövare, tränare, ledare, domare, föreningen eller någon annan förening på offentliga 
nätverk såsom Facebook, Instagram och Twitter. 

 

• Ingen ledare i förtroendeposition tillåts att ha ett förhållande eller kommunicera direkt med en 
aktiv under 18 år genom text, mail, chatrum, sociala nätverk (inklusive Facebook, instagram, 
twitter m m.) eller via e-post. All kommunikation från ledare i förtroendeposition till 
spelare/utövare under 18 år får endast ske genom föräldrar/vårdnadshavare alternativt direkt till 
den aktive men med kopia till föräldrar/vårdnadshavare.  

 

• Vår målsättning är att alla involverade i Bohus IF skall introduceras och utbildas när det gäller 
klubbens värdegrund och policy. Syftet är att informera, förebygga och förhindra att kränkningar 
och övergrepp förekommer inom föreningen. 

 

• Bättre insyn i träningsgrupperna skapar en öppenhet som leder till en tryggare miljö. 
 

• Alla händelser skall anmälas till styrelse alternativt utsedda personer av styrelse. Alla anmälda 
händelser tas på allvar och undersöks direkt. 

 

• Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan 

 


