Likabehandlingsplan Solna Fältrittklubb
Mål
Vårt mål för verksamheten i klubben och ridskolan är att den ska präglas av en välkomnande
och inbjudande atmosfär med gott kamratskap och hög etik, där alla som vill ska kunna delta
och engagera sig i verksamheten utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. Ingen ska
därmed utsättas för kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Förebyggande arbete:
• Genom att vara goda förebilder
• Ständigt arbete och dialog kring vårt arbete mot kränkande behandling
• Genomföra medlemsundersökningar
• Direkt lyfta fram så fort man ser eller hör något som är kränkande
• Alltid hälsa på varandra
• Hålla en trevlig ton på sociala medier och radera eventuella kränkande eller
stötande kommentarer och inlägg.
Om något händer:
Om någon känner sig utsatt/illa behandlad ska detta tas upp med styrelsen eller
ungdomssektionen. Detta gäller även om någon upptäcker någon form av kränkningar. Alla
kontaktuppgifter finns på www.sfrk.nu. I SFRK ser vi allvarligt på alla former av kränkningar
och vi har som mål att lösa eventuella konflikter på ett bra sätt för alla inblandade.
Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för att informera alla medlemmar angående föreningens
likabehandlingsplan. Styrelsen har det yttersta ansvaret när det gäller att se till att
likabehandlingsplanen efterlevs.
Policy avseende mobbing, kränkningar, övergrepp & sexuella trakasserier
SFRK är en attraktiv förening med ett stort antal barn, ungdomar och vuxna som deltar i
verksamheten. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medlemmar såväl barn,
ungdomar som vuxna som är aktiva i föreningen har möjlighet att idrotta och utvecklas i en
trygg social miljö. Eftersom vi ser barn och ungdomar som särskilt utsatta inriktar sig den här
policyn särskilt på skyddet av barn och ungdomar i vår verksamhet, men den gäller för alla
medlemmar.

SFRKs policy omfattar medlemmars, ledares och anställdas vid ridskolan förväntade
agerande vid förekomst av kränkande handlingar såsom mobbing, sexuella trakasserier,
övergrepp eller andra kränkningar. Till grund står Riksidrottsförbundets policy mot sexuella
övergrepp inom idrotten samt dess vägledning. Mer information finns i Riksidrottsförbundet
Policy mot sexuella trakasserier.

Vår syn på kränkningar mot barn och ungdomar i vår förening
Mobbing är en kränkande särbehandling där en eller flera personer utsätts för systematiska
trakasserier inom en social grupp. Det kan handla om allt från öppen mobbing i form av
gliringar från kamrater och/eller ledare i gruppen till dolt snack bakom ryggen eller
utfrysning. Det kan också handla om kränkande kommentarer och inlägg på sociala medier.

Ett övergrepp är alla handlingar, med sexuell anspelning eller annan kränkande anspelning,
som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den
utsatta personens vilja.
Ett barn som känner sig utsatt eller upplever att han/hon blivit kränkt skall alltid känna att
det finns en trygg vuxenvärld att vända sig till i klubben. Vuxna medlemmar, föräldrar och
anställda i ridskolan har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma eventuella
förekomster av mobbing och kränkningar samt att säkra att åtgärder vidtas.
Vad gör vi vid misstanke och hur agerar vi när det händer?
Att ta barn och ungdomars berättelser och signaler på allvar är en viktig utgångspunkt så att
mobbing och övergrepp kan upptäckas tidigt. En viktig roll som den vuxne har är att se de
enskilda individerna bland barn och ungdomar som är aktiva i vår förening. Alla medlemmar
ska värna om goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna.
När klubben fått kännedom om att mobbing eller någon form av kränkning förekommit gäller
följande:
• Alla anmälningar tas på allvar och utreds
• Styrelsen utser en representant ifrån klubben som leder arbetet med att utreda det
som inträffat
• Att skydda det utsatta barnet är klubbrepresentantens primära uppgift och tillse att
denne får det stöd som behövs
• Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, dock ska alltid båda sidors
berättelse höras
• Klubbrepresentanten skall inhämta relevant information i form av exempelvis
vittnesmål eller dokumentation
• Klubbrepresentanten gör, tillsammans med styrelsen, en bedömning av vilka
åtgärder som bör vidtas under den tid utredningen pågår
• Ett snabbt och samtidigt diskret agerande från klubbens sida är av vikt
• Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan

Åtgärder
När kränkning, övergrepp eller mobbing förekommit är det styrelsens ansvar att bedöma
vilka åtgärder som skall vidtas. Gäller det ridskolans anställda i samverkan med
ridskoleschef. Dessa kan givetvis variera beroende på vad som inträffat. En öppen och ärlig
dialog med de inblandade är centralt. Det är dock viktigt att poängtera att vuxna med
ledaruppgifter har fått ett förtroendeuppdrag som kan dras in vid missbruk av en
förtroendeställning. Styrelse har rätt att omedelbart vidta åtgärder som exempelvis:
• Radera kränkande kommentarer och inlägg på sociala medier
• Timeout för den misstänkta förövaren under pågående utredning
• Utfärda en reprimand
• Suspendering från barn- och ungdomsverksamheten
• Uteslutning ur klubben
• Avstängning från ridskolans verksamheter och lokaler

Föreningens kontaktpersoner är styrelsens ordförande och ridskoleschef. Aktuella
kontaktuppgifter till dessa personer finns på sfrk.nu.
Denna policy är avsedd att användas som stöd och information till nya och befintliga
medlemmar för att vi tillsammans ska skapa en förening som kännetecknas av en sund
idrottsverksamhet där barn och vuxna kan utvecklas och finna glädje i sitt idrottsutövande.
Likabehandlingsplanen är uppdaterad av Solna Fältrittklubbs styrelse oktober 2019.

