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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 endast visas upp för föreningen och inte arkiveras. 

Det är verksamheten som anlitar dig som har rätt att begära ett utdrag ur belastnings-

registret. Utdraget är giltigt 1 år. Du ska själv behålla originalet. Arbetsgivaren eller 

uppdragsgivaren får enbart göra en notering om att du visat utdraget. Du kan visa utdraget 

för fler arbetsgivare. 

En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot 

sexualbrott och andra grova brott. Men det är endast en del av underlaget för att bedöma 

om en person är lämplig för att arbeta med barn. Att en person är straffad för ett brott 

innebär inte ett förbud mot att anställa personen. Med barn räknas alla personer under 18 

år. 

Vad gäller för utdraget och vad kan man se? Läs mer på polisens hemsida. 

OBS! Ett utdrag är giltigt högst ett år och ett nytt kommer att begäras inför varje säsong. 

Alla ledare som är aktiva i föreningen ska beställa nytt utdrag årligen och uppvisa för 

kansliet. Ett utdrag ska alltid lämnas av ny ledare i föreningen.  

Kansliet skickar en uppmaning till alla ledare, styrelsemedlemmar och andra berörda i 

samband med utskick av avierna för medlemsavgifterna (mars).  

 

Så här gör du: 

1. Beställ registerutdrag från polisen. 

2. När du fått utdraget hemskickat, ska du skyndsamt ta kontakt med kansliet på Borgeby 

Fotbollsklubb och efter överenskommelse lämna utdraget där eller visa upp det. 

Alternativt kan det läggas i föreningens postlåda. 

3. Utdraget bör inte vara äldre än en månad efter utfärdandedatumet. Det kommer att 

granskas av någon av styrelsen utsedd person, och sedan lämnas tillbaka eller förstöras. 

4. Resultatet av utdragit kommer att noteras i föreningens medlemssystem tillsammans 

med årtalet och månaden det gäller ifrån. 

Uppgifterna i registerutdraget kommer noteras och därefter lämnas åter till innehavaren. 

Alternativt kommer föreningen förstöra utdraget. Föreningen kommer inte att spara 

utdraget någonstans. 
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