Policydokument avseende registerutdrag
från tränare och ledare inom Borgeby FK.
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Från och med den 1 januari 2020 har Riksidrottsmötet beslutat att idrottsföreningar ska
begära ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. Utdraget begärs och fås av den
enskilde personen som kommer att verka som någon typ av ledare eller styrelsemedlem
inom Borgeby Fotbollsklubb. Utdraget ska visas upp för föreningen. Utdraget ska inte
arkiveras. Utdraget beställs genom att ladda ner en blankett från polisens hemsida.
Blanketten finns under den särskilda rubriken ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola
och barnomsorg” (442.14).
Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister
(2013:852). Den som erbjuds en anställning inom staten, en kommun, ett landsting, ett
företag eller en organisation, ska om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med
barn, på begäran av den som erbjuder anställningen eller uppdraget, visa upp ett utdrag ur
aktuellt register. Syftet med begränsade registerutdrag är att bekämpa sexuella övergrepp
mot barn och sexuell exploatering av barn och barnpornografi. De brott som syns på
utdraget är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord,
dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån.
OBS! Ett utdrag är giltigt högst ett år och ett nytt kommer att begäras varannan säsong. Ett
utdrag ska alltid lämnas av ny ledare i föreningen.
Så här gör du:
1. Beställ registerutdrag från polisen.
2. När du fått utdraget hemskickat, ska du skyndsamt ta kontakt med kansliet på Borgeby
FK och efter överenskommelse lämna kuvertet där. Alternativt kan det läggas i
föreningens postlåda.
Obs! Kuvertet får inte öppnas av mottagaren utan ska lämnas till föreningen i ett
obrutet kuvert. Om kuvertet har öppnats betraktas det inte som ett giltigt utdrag och
man uppmanas att inhämta ett nytt.
3. Det kommer sedan öppnas och granskas av en styrelsemedlem, eller av styrelsen utsedd
person, och sedan lämnas tillbaka eller förstöras.
4. Inlämnandet och godkännandet av utdragit kommer att noteras i föreningens
medlemssystem tillsammans med årtalet det gäller ifrån. OBS! Om utdraget lämnas sent
under innevarande säsong, noteras det att utdraget gäller från och med kommande
säsong.
Uppgifterna i registerutdraget kommer noteras och därefter lämnas utdraget åter till
innehavaren. Eller så kommer föreningen förstöra utdraget. Föreningen kommer inte att
spara utdraget någonstans.
Vid vägran, eller glömska, att uppvisa utdrag eller vid fall det utvisar begångna brott inom
aktuellt brottssegment avstängs personen ifråga som funktionär från alla poster i
föreningen.
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