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Rutin och policy för hantering av
registerutdrag ur belastningsregistret
Beslutad på styrelsemöte 2020-02-03

1 Vem ska visa upp registerutdrag?
Även om det inte formellt enligt krävs enligt lagen har Staffanstorps judoklubb beslutat att
följande ska visa upp begränsat registerutdrag:
•

Tränare, Styrelse, och andra funktionärer (som är över 15 år)

•

Föräldrar som följer med som ledare på tävling eller läger

• Funktionärer som sitter vid invägning på tävlingar.
De som vägrar att lämna in får inte vara med som ledare/funktionär för Staffanstorps
judoklubb. Man stängs av med omedelbar verkan tills utdrag visats upp.

1.1 Var hittar jag ansökan om begränsat registerutdrag?
Du som ska lämna in måste själv begära utdrag från polisen: https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
Fyll i blanketten och fotografera av den med mobilen eller skanna den och maila den till
adressen hos polisen som står på sidan ovan.
Ta sedan med utdraget till klubben när det kommit och visa upp det för personerna nedan.

2 Hur ofta ska registerutdrag visas upp?
Varje år, lämpligen vid årsskiftet eller terminsstart för Tränare och Styrelse, allra senast till
årsmötet.
•

Nya personer som föreslås att bli styrelsemedlemmar visar upp det innan årsmötet för
registeransvarig.

•

Nya tränare visar upp utdraget innan första träningstillfället de ska vara med på.

•

Nya funktionärer/föräldrar visar upp utdraget före aktiviteten de ska vara med på.

3 Ansvarig hos Staffanstorps judoklubb att granska och registrera
•

Tränaransvarig och registeransvarig i styrelsen tittar på registerutdraget tillsammans.

•

Granskning av Tränaransvarigs och registeransvarigs utdrag görs av ordförande
tillsammans med vice ordförande eller kassör.
Dessa personer registrerar sedan granskningen enligt 4.

4 Registrering av att utdraget visats upp och kontroll av det
Kontrollen registreras i Sportadmin med datum då det visades upp, inget annat registreras.
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Den som är ansvarig för en aktivitet där föräldrar är med ska kontrollera i Sportadmin att
utdrag är uppvisat, det står i loggen för personen:

5 Vad händer om någon skulle ha något i det begränsade registerutdraget?
Det som kan finnas på utdraget är enligt polisen:
Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.
1. Mord
2. Dråp
3. Grov misshandel
4. Människorov
5. Alla sexualbrott
6. Barnpornografibrott
7. Grovt rån
När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel
räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.
Alla dessa brott anser Staffanstorps judoklubb är sådana att vi inte kan ha personer som är
dömda för detta som ledare/funktionärer.
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