
NÄSETS	  SPORTKLUBBs	  	  	  

HANDLINGSPLAN	  vid	  KRÄNKNINGAR	  

	  

Näsets	  SK	  har	  ett	  utvecklat	  värdegrundsdokument	  som	  går	  
att	  hitta	  på	  klubbens	  hemsida.	  Dessutom	  har	  det	  dokumentet	  varit	  grundläggande	  för	  klubbens	  
tre	  värdeord;	  GLÄDJE,	  KAMRATSKAP	  och	  UTVECKLING.	  	  

Trots	  detta	  kan	  det	  uppstå	  situationer	  som	  kräver	  snabbt	  och	  tydligt	  agerande	  från	  alla	  som	  är	  
engagerade	  i	  klubben.	  Handlingsplanen	  ska	  vara	  ett	  stöd	  då	  det	  uppstår	  situationer	  som	  kan	  
anses	  kränkande.	  	  	  

Vad	  är	  en	  kränkning?	  

En	  kränkning	  skiljer	  sig	  från	  individ	  till	  individ.	  Ett	  skämt	  kan	  uppfattas	  som	  både	  kul	  av	  någon	  
och	  rasistiskt	  eller	  mobbing	  av	  en	  annan	  individ.	  Kortfattat	  kan	  sägas	  att:	  

Får	  en	  deltagare	  en	  obehaglig	  känsla	  efter	  att	  någon	  sagt	  eller	  gjort	  något	  kan	  det	  vara	  en	  
kränkning!  

Blir	  en	  deltagare	  ledsen,	  sårad	  eller	  upprörd	  för	  vad	  någon	  sagt	  eller	  gjort	  kan	  det	  vara	  en	  
kränkning!	  

Om	  du	  som	  vuxen	  ser	  en	  kränkning	  är	  det	  VIKTIGT	  att	  du	  markerar	  det	  omedelbart	  och	  
meddelar	  att	  du	  inte	  accepterar	  det.	  Det	  gäller	  ALLA	  vuxna	  i	  föreningen.	  Vi	  delar	  alla	  det	  
ansvaret	  eftersom	  vi,	  som	  klubbmedlemmar,	  står	  för	  samma	  värderingar	  och	  vill	  hålla	  de	  
levande.	  

Gällande	  insatserna	  är	  det	  viktigt	  att	  skilja	  på	  långsiktiga	  och	  kortsiktiga/akuta	  åtgärder.	  	  

Långsiktiga	  åtgärder	  är	  t.ex.	  föreningens	  värdegrundsarbete	  och	  ett	  exempel	  på	  akuta	  åtgärder	  
kan	  vara	  samtal	  med	  inblandade	  deltagare	  eller	  ett	  föräldramöte.	  

Se	  möjligheten	  att	  ha	  föräldrar	  som	  en	  resurs	  i	  arbetet	  mot	  kränkning.	  Ett	  förebyggande	  
samverkansarbete	  med	  föräldrar	  kan	  göra	  kontakten	  lättare	  då	  det	  uppstår	  en	  akut	  situation.	  

Vi	  ser	  fram	  emot	  att,	  tillsammans,	  få	  ALLA	  att	  må	  bra	  i	  vår	  klubb!	  

	  

Näsets	  SK	  styrelse	  och	  anställda	  



OM SPELARE UPPTRÄDER OLÄMPLIGT I NÄSETS SK 

 

1. Enskilt samtal mellan berörda ledare och aktuell spelare. Akuta åtgärden kan bli 
att spelare får lämna träning, match eller cup. Inblandade spelares föräldrar skall 
alltid kontaktas. 

2. Berörda ledare samtalar med samtliga inblandade, och tillsammans kommer man 
överens om hur framtiden skall se ut. Inför detta skall Sportansvarig för sektionen 
kontaktas för vägledning.  Om behov finns deltar sportansvarig i kommunikationen 
med samtliga inblandade.  

3. Kvarstår problemen beslutar sportansvarig tillsammans med ordförande eller 
annan utsedd från styrelsen om lämplig åtgärd. Spelaren kan riskera att stängas av 
tillfälligt eller permanent från verksamheten. 

 

Dokumentation och uppföljning av ärendet skall alltid ske under och efter 
processen. Ansvarig: Huvudansvarig ledare + sportansvarig 

 

OM FÖRÄLDER ELLER ANNAN ANHÖRIG TILL SPELARE I NÄSETS SK 
UPPTRÄDER OLÄMPLIGT 

 

1. Enskilt samtal mellan berörda ledare och aktuell person. Akuta åtgärden kan bli 
att personen avisas från träning, match eller cup. 

2. Berörda ledare samtalar med samtliga inblandade, tillsammans kommer man 
överens om hur framtiden skall se ut. Inför detta skall Sportansvarig för sektionen 
kontaktas för vägledning. Om behov finns deltar sportansvarig i kommunikationen 
med samtliga inblandade. 

3. Kvarstår problem beslutar sportansvarig tillsammans med ordförande eller annan 
utsedd från styrelsen om lämplig åtgärd. 

OBS! Denna process, skall i den mån det går, inte påverka spelarens förhållande till 
sin fotboll! 

 

Dokumentation och uppföljning av ärendet skall alltid ske under och efter 
processen. Ansvarig: Huvudansvarig ledare + sportansvarig 



 

 

OM EN LEDARE I NÄSETS SK UPPTRÄDER OLÄMPLIGT 

 

1. Om någon uppmärksammar olämpligt uppträdande hos en Ledare i Näsets SK 
skall sportansvarig kontaktas. 

2. Enskilt samtal mellan berörda ledare och sportansvarig sker snarast möjligt. 
Tillsammans kommer man överens om hur framtiden skall se ut. Akut åtgärd kan bli 
att ledare omedelbart utesluts ur verksamheten. Ledaren kan även stängas av 
tillfälligt. Detta sker i samråd med Ordförande eller annan utsedd representant från 
styrelsen. 

 

Dokumentation och uppföljning av ärendet skall alltid ske under och efter 
processen. Sportansvarig + fotbollsansvarig i styrelsen. 

	  


