Göteborg 2020-03-11

Direktiv för hantering av registerutdrag ur belastningsregistret
Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha
kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från
Polisen. I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av de allra
grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott,
barnpornografibrott eller grovt rån.
För att barn som är medlemmar i Azalea BK ska kunna känna sig trygga i verksamheten följer
föreningen Riksidrottsmötet 2019 beslut att införa krav på uppvisande av registerutdrag ur
belastningsregistret för de personer med förtroendeuppdrag inom föreningen som har
direkt och kontinuerlig kontakt med barn. Kontrollen av registerutdragen är en
förebyggande åtgärd för att öka tryggheten i föreningen och är lika för alla, oavsett hur länge
en person verkat i föreningen eller hur väl man känner varandra. Azalea BK:s styrelse har
därför upprättat följande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret:
•

•

•
•
•

•
•

Direktivet omfattar personer över 15 år som inom ramen för Azalea BK:s verksamhet
har direkt och regelbunden kontakt med barn till och med 18 år, det vill säga nya och
befintliga organisations- och aktivitetsledare, styrelse- och kommittémedlemmar,
funktionärer och anställd personal. Dessa personer benämns nedan ledare.
Utdraget beställs från polisens hemsida eller hämtas här: Blankett, registerutdrag.
Blanketten fylls i och signeras innan den skickas till polisen per post eller inskannad
via e-post. Ledare under 18 år behöver målsmans hjälp. Det tar ungefär två veckor
att få det till sig.
Registerutdraget visas sedan i original för av styrelsen tillsatta kontrollanter och
återlämnas direkt. Utdraget får högst vara 1 år gammalt vid uppvisandet.
Kontrollen dokumenteras genom att föreningen gör en notering medlemsregistret.
Inga andra noteringar får göras i samband med kontrollen
Om en ledare har någon form av belastning stängs vederbörande av från sitt uppdrag
till styrelsen har fattat beslut om åtgärd. I det fall förtroende inte finns för ledaren
kan styrelsen besluta att inte tilldela något uppdrag eller välja avsluta ledarens
uppdrag.
Person som underlåter att uppvisa registerutdrag inom utsatt tid stängs av från sitt
uppdrag till dess att en kontroll och registrering är utförd enligt ovan. Ledaren ska
informeras om avstängningen.
Kontrollen förnyas för befintliga ledare var 3:e år genom uppvisande av
registerutdrag enligt ovan.
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