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INNEHÅLL	

•  Hur  agerar  MAIK  vid  avvikelser  från  klubbens  policies?	
•  Integritetspolicy,  GDPR	
•  Trafiksäkerhets-‐‑  och  Resepolicy	

-‐‑  Riktlinjer  för  säkert  resande  i  Mölndals  AIK:s  regi  	

•  Policy  mot  mobbning,  kränkning,  diskriminering,  
sexuella  trakasserier	
-‐‑  Våra  ledare  /  tränare	

-‐‑  Hur  agerar  vi  vid  misstanke  om/förekomst  av  mobbing,  kräkning,      
diskriminering  och  sexuella  trakasserier?	

•  ANDT-‐‑Policy	
-‐‑  Våra  ledare  /  tränare	

-‐‑  Hur  agerar  vi  vid  misstanke  om  intag  av/  intagen  ADNT	

•    Jämställdhets-‐‑  och  mångfaldspolicy	
•  Demokrati-‐‑  och  delaktighetspolicy	
	



Hur  agerar  
MAIK  vid  
avvikelser  från  
klubbens  
policies?	
Föreningens  huvudkontaktpersoner:	
Marika  Greberg,  styrelseordförande,  	
tel.  070-‐‑8640991	
e-‐‑mail  marika.greberg@gmail.com  	
	
Stefan  Rönnäs,  Kansliet	
tel.  0708-‐‑399379	
e-‐‑mail  stefan@maik.se	
	
	

Avvikelser  eller  misstanke  om  avvikelser  från  klubbens  
policydokument  ska  rapporteras  till  styrelsen  via  medlem  /  
tränare  /  kansliet.  Man  kan  anmäla  en  händelse  via  ombud	
	
Om  klubben  få\  kännedom  om  a\  avvikelser  från  något  av  
MAIK´s  policydokument  förekommit  händer  följande:	
	
•  Styrelsen  fa\ar  beslut  om  utredning,  uppföljning  och  
lämplig  åtgärd  beroende  på  anledning  och  omfa\ning.	

MAIK´s  styrelse  har  rä\  a\  omedelbart  vidta  åtgärder  
såsom:	
-‐‑  Timeout  under  pågående  utredning	
-‐‑  Utfärda  en  reprimand/varning	
-‐‑  Suspendering  från  ledaruppdrag	
	
Det  är  y\erst  styrelsens  ansvar  a\  besluta  om  vilka  åtgärder  
som  slutligen  skall  vidtas.  	
	
I  akuta  situationer,  t.ex.  under  pågående  träning/tävling/  
läger  bestämmer  tränaren/ledaren  avseende  avstängning  
från  tävling  eller  träning,  stödsamtal,  varning.	

	



Vi  hanterar  personuppgifter  på  eD  tryggt  säD.	
Våra  medlemmar  ska  känna  sig  trygga  med  a\  personuppgifterna  inte  används  i  
andra  sammanhang  än  de  som  är  direkt  knutna  till  Mölndals  AIK  och  den  
friidro\sverksamhet  vi  bedriver.  	
	
Alla  personuppgifter  samlas  in  under  medlemmarnas  samtycke  och  finns  
sammanställda  i  vårt  medlemsregister  som  uppfyller  tillämpliga  krav  på  hantering  
och  säkerhet.	
	
Uppgifterna  används  för  intern  medlemsinformation,  vid  behov  av  särskild  stöd  för  
enstaka  medlemmar  vid  träningssammanhang  samt  redovisning  av  vår  verksamhet  
gentemot  Riksidro\sförbundet  och  Mölndals  stad.  	
	
Vi  uppdaterar  kontinuerligt  vårt  medlemsregister  så  a\  endast  aktuella  och  
nödvändiga  medlemsuppgifter  återfinns  där.  	

MAIK \ INTEGRITETSPOLICY, GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 



Res  säkert  med  din  klubb.	

Mölndals  AIK  ansluter  sig  till  nollvisionen  i  trafiken  som  antagits  av  Sveriges  riksdag.  
Det  betyder  a\  ingen  medlem  skall  dödas  eller  skadas  i  trafiken  i  samband  med  
klubbens  verksamhet.  	

De\a  innebär  a\  vi  i  största  möjligaste  mån  väljer  de  säkraste  transportsä\en,  t  ex  tåg  
eller  gemensam  buss.  För  våra  ledare  och  aktiva  i  föreningen  har  Mölndals  AIK  tagit  
fram  riktlinjer,  i  syfte  a\  få  våra  tränings-‐‑  och  tävlingsresor  så  bra  och  säkra  som  
möjligt.  	

	

MAIK \ TRAFIKSÄKERHETS-OCH RESEPOLICY 



Riktlinjer  för  
säkert  resande  i  
Mölndals  AIK:s  
regi  (1)	

En  deltagarförteckning  inkl.  ledare  för  respektive  tränings/tävlingsresa  
tas  fram  innan  avresa.  Ansvarig  ledare  ser  till  a\  ha  övriga  ledares  och  
aktivas  mobilnummer  samt  vid  behov  även  nummer  till  föräldrar.  Finns  
det  information  om  de  aktiva  som  är  viktig  a\  känna  till  som  
sjukdomar,  allergier  etc.,  antecknar  ansvarig  ledare  dessa.  	

Säkerhet  är  av  högsta  prioritet  under  resan.  Under  gemensamma  resor/
till  större  tävlingar  reser  vi  i  möjligaste  mån  med  tåg  eller  i  stora  och  
säkra  bussar  med  erfarna  busschaufförer.  Samtliga  resenärer  ska  ha  
si\plats  och  använda  bälte.  Busschauffören  går  igenom  var  
nödutgångarna  finns,  samt  övriga  säkerhetsrutiner.  Ansvarig  ledare  har  
e\  vuxenansvar  a\  säga  till  de  aktiva  som  inte  sköter  sig.  Vid  avresa  och  
pauser  när  ledare  och  aktiva  lämnar  bussen  är  det  oerhört  viktigt  a\  alla  
räknas  in  innan  bussen  åker.  	

Vid  inkvarteringen  i  boendet  kontrollerar  samtliga  ledare  utrymnings-‐‑
vägar,  placering  av  brandlarm  etc.  Ledarna  går  igenom  med  sina  aktiva  
vad  som  gäller  om  något  händer  och  kontrollerar  a\  samtliga  aktiva  vet  
vilket  hotell,  vandrarhem  eller  annat  boende  de  bor  på.  	

Som  ledare/aktiv  på  Mölndals  AIK:s  resor  förtär  du  givetvis  ingen  
alkohol  eller  droger  enligt  ANDT  policyn.  	



Riktlinjer  för  
säkert  resande  i  
Mölndals  AIK:s  
regi  (2)	

Betalande  medlemmar  i  klubben  omfa\as  av  en  olyckfallsförsäkring.  
Klubben  har  ingen  allmän  reseförsäkring,  det  får  var  och  en  teckna  
själva.	

Ansvarig  ledare  bör  ha  information  om  adress  till  närmsta  vårdcentral,  
sjukhus  eller  jourcentral  för  öppe\ider  etc.  Sjukvårdsrådgivningens  
telefonnummer  är  1177.  	

Vid  svårare  olycka,  sjukdom  eller  dödsfall  ansvarar  ansvarig  ledare  för  
a\  larma  och  möta  räddningspersonalen.  Lämna  inte  den  skadade  
ensam!  När  man  ringer  112  ska  följande  uppgifter  lämnas:	
-‐‑  Vem  som  ringer  	
-‐‑  Vilket  tel-‐‑nr  man  ringer  ifrån	
-‐‑  Vad  har  hänt?	
-‐‑  Var  befinner  ni  er?	
-‐‑  Hur  många  är  skadade  och  hur  allvarliga  är  dessa?	
-‐‑  När  skedde  olyckan?  	
Lämna  en  deltagarförteckning  samt  information  om  kända  sjukdomar  
till  räddningspersonalen  som  är  först  på  plats.  Skicka  inte  hem  
deltagarna  innan  samtliga  få\  info  om  vad  som  har  hänt.  Informera  
styrelseordföranden  om  vad  som  har  hänt  och  agera  tillsammans  enligt  
reglerna  i  klubbens  krisplan.	



Nolltolerans  för    
mobbning,  kränkning,  diskriminering,  sexuella  trakasserier.	

Varje  medlem  i  Mölndals  AIK  ses  och  behandlas  som  en  enskilt  individ  och  som  en  tillgång  för  klubben.	

Ingen  form  av  mobbning,  kränkande  särbehandling,  diskriminering  eller  sexuella  trakasserier  accepteras.  	

Alla  medlemmar  skall  föregå  med  go\  exempel  genom  a\  se  till  så  a\  alla  behandlas  lika  och  ingen  blir  utsa\  
för  psykiskt  eller  fysiskt  våld  eller  sexuella  övergrepp  vare  sig  det  gäller  ledare,  aktiv  eller  annan  person  i  och  
kring  föreningen.  	

Vi  är  alla  lika  mycket  värda.  Vi  arbetar  aktivt  för  a\  alla  medlemmar,  ledare  och  anhöriga  ska  känna  sig  trygga  
och  a\  vi  bryr  oss  om  varandra.  	

Mölndals  AIK  står  bakom  Riksidro\sförbundets  policy  gällande  kränkningar,  sexuella  trakasserier,  	
mobbning  och  diskriminering  samt  Göteborg  Friidro\sförbundets  Uppförandekod.	

MAIK \ POLICY MOT MOBBNING, KRÄNKNING, DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER 



Budskap  till  våra	
ledare/tränare/föräldrar	 Budskap  till  våra  aktiva	

-‐‑  Du  är  här  för  a\  trivas,  utvecklas,  må  bra  och  
respekteras  för  den  du  är;  inte  för  a\  vara  utstö\.	

-‐‑  Det  är  aldrig  di\  fel  om  du  känner  dig  illa  
behandlad.  	

-‐‑  Det  är  bra  a\  prata  om  det,  om  du  känner  dig  
drabbad,  vare  sig  det  är  du  eller  en  kompis  det  
berör.  Prata  med  någon  du  har  förtroende  för,  
kompis,  ledare  eller  annan  vuxen  Respektera  
andra  och  deras  egendom  	

-‐‑  Lyhörd  och  observant,  inte  blunda  för  problemen.  
Vid  behov,  ta  hjälp  av  styrelsen  eller  kansliet.  	

-‐‑  Rä\vis.  	
-‐‑  Om  problem  uppstår  ta  dem  individuellt  med  
berörda  personer,  ej  i  grupp.  	

-‐‑  Föregå  med  go\  exempel.  Markera  din  egen  
inställning  till  hur  man  är  mot  varandra.  	

-‐‑  Bagatellisera  aldrig  en  kränkande  behandling,  
reagera  även  om  handlingen  inte  verkar  allvarlig.  
Den  kan  vara  det  för  den  utsa\a	



Våra  ledare  /  
tränare	

Träningsverksamheten  inom  MAIK  bedrivs  i  team  där  två  eller  flera  
ledare  tillsammans  ansvarar  för  träningsverksamheten.  Inga  barn/
ungdomsgrupper  får  över  tid  ledas  av  enbart  en  ledare/tränare.  	

Tillsammans  med  klubbens  ledning  och  styrelse  är  ledarna  ansvariga  
för  a\  skapa  en  öppen  och  transparent  miljö  där  våra  medlemmarna  
och  särskilt  våra  aktiva  barn  och  ungdomar  känner  förtroende  för  sina  
ledare  och  vågar  berä\a  om  eventuella  problem  eller  obehagliga  
situationer.	

Klubbens  anställda  personal  och  styrelsen  stödjer  ledarteamen,  
genomför  utbildningar  för  ledarna  och  information  för  aktiva  och  deras  
föräldrar.    Alla  ledare  i  introduceras  och  utbildas  inom  klubbens  vision,  
värdegrund,  policies  och  förhållningsregler.  Utbildningsmaterial  är  
tillgänglig  för  alla  ledare  efter  utbildningarna.  Varje  ledare  går  igenom  
och  samtala  om  våra  policies  med  sina  aktiva  en  gång  per  år.  	

Utöver  det  finns  både  en  klubbövergripande  utbildnings-‐‑  och  
utvecklingsplan  för  våra  ledare  som  revideras  årligen  och  som  bl.a.  ger  
möjlighet  a\  gå  relevanta  ledarutbildningar.	

	

	



Hur  agerar  vi  vid  
misstanke  om/
förekomst  av  
mobbing,  
kränkning,  
diskriminering  
och  sexuella  
trakasserier?	
Föreningens  kontaktpersoner  är:	
Marika  Greberg,  styrelseordförande,  	
tel.  070-‐‑8640991	
e-‐‑mail  marika.greberg@gmail.com  	
	
Liane  Haeffler,  styrelseledamot,  	
tel:  070-‐‑2830234	
e-‐‑mail  liane@haeffler.se	
	

När  klubben  har  få\  kännedom  om  a\  mobbing  eller  någon  form  av  
kränkning  förekommit  händer  följande:	
-‐‑  Berä\elser  och  signaler  tas  på  allvar  så  a\  åtgärder  kan  genomföras  så  
snabbt  som  möjligt.  	

-‐‑  Alla  anmälningar  ska  göras  till  styrelsens  kontaktpersoner  och  tas  på  
allvar,  utreds  direkt  och  dokumenteras.	

-‐‑  Styrelsen  utser  en  representant  som  leder  arbetet  med  a\  utreda  det  
som  inträffat,  se  till  a\  skydda  den  utsa\a  medlemmen  samt  a\  tillse  
a\  denne  får  det  stöd  som  behövs;  det  ska  ageras  snabbt  och  diskret.	

-‐‑  Vid  utredningen  ska  alltid  båda  sidor  höras  och  dokumenteras.	
-‐‑  Annan  relevant  information  hämtas  in,  t  ex  vi\nesmål  eller  
dokumentation.	

-‐‑  I  samarbete  med  styrelsen  görs  en  bedömning  om  lämpliga  åtgärder  
på  kort  och  lång  sikt.	

-‐‑  Händelser  som  misstänks  vara  bro\sliga  polisanmäls.	

Det  är  y\erst  styrelsens  ansvar  a\  besluta  om  vilka  åtgärder  som  skall  
vidtas.  	

MAIK´s  styrelse  har  rä\  a\  omedelbart  vidta  åtgärder  såsom:	
-‐‑  Timeout  för  den  misstänkte  under  pågående  utredning	
-‐‑  Utfärda  en  reprimand/varning	
-‐‑  Suspendering  från  ledar-‐‑  eller  klubbuppdrag	



Inom  MAIK  väljer  vi  bort  doping,  droger,  alkohol  &  tobak  
	

Mölndals  AIK  tillåter  inte  a\  våra  medlemmar  använder  tobak  eller  alkohol  under  
eller  i  anslutning  till  träning  eller  tävling.  De\a  gäller  både  våra  ledare/tränare  och  
aktiva.  	

All  användning  av  narkotika,  sniffning  och  dopingpreparat  är  förbjuden  och  aldrig  
accepterad.	

Mölndals  AIK  står  bakom  den  gemensamma  ANDT-‐‑policy  för  idro\sföreningar  i  
Mölndals  stad  ”Tillsammans  för  en  idro\  fri  från  alkohol,  narkotika,  doping  och  
tobak”,  Mål  och  övergripande  riktlinjer  avseende  alkohol,  narkotika  och  doping,  
tobak.	

MAIK \ ANDT-POLICY (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING OCH TOBAK) 



Våra  ledare  /  
tränare	

Som  barn-‐‑  och  ungdomsledare  är  det  viktigt  a\  tänka  på  si\  
ansvar  och  a\  man  är  en  förebild  för  sina  ungdomar.  	

Ledare  skall  visa  extra  hänsyn  då  de  ansvarar  för  ungdomar,  
t.ex.  i  samband  med  läger  och  tävling.  I  dessa  sammanhang  skall  
ledare  avstå  helt  från  alkohol.  	

Klubbens  ledare  får  inte  vara  berusad  eller  bakfull  vid  träning  
eller  tävlingar.  	

Klubbens  ledare  får  inte  vara  berusad  eller  bakfull  i  samband  
med  a\  denne  representerar  klubben  i  officiella  sammanhang  
och  iklädd  klubbens  kläder.  	

Som  barn-‐‑  och  ungdomsledare  har  man  e\  särskilt  ansvar  och  
skall  vara  extra  restriktiv  i  si\  bruk  av  tobak  i  samband  med  
träningar  och  tävlingar.  	



Hur  agerar  vi  
vid  misstanke  
om  intag  av/  
intagen  ADNT?	
Föreningens  kontaktpersoner  är:	
Marika  Greberg,  styrelseordförande,  	
tel.  070-‐‑8640991	
e-‐‑mail  marika.greberg@gmail.com  	
	
Liane  Haeffler,  styrelseledamot,  	
tel:  070-‐‑2830234	
e-‐‑mail  liane@haeffler.se	
	

Om  vi  skulle  upptäcka  tobaksbruk  eller  alkohol  hos  våra  barn/  
ungdomar  agerar  vi  på  följande  sä\:	
-‐‑  Ansvarig  ledare  informeras.	
-‐‑  Ledaren  håller  e\  enskilt  samtal  och  kontaktar  vid  behov  förälder.  	
-‐‑  Vid  upprepade  tillfällen  och  vid  misstanke  om  missbruk  kontaktar  
ansvarig  ledare  föräldrar  och  vid  behov  sociala  myndigheter.	

-‐‑  Styrelsen  informeras  av  ledaren  och  stödjer  ledaren  vid  behov.	

Om  vi  upptäcker  a\  våra  medlemmar  brukar  eller  vi  misstänker  bruk/  
missbruk/förmedling  av  narkotika,  dopingpreparat  och/eller  ej  tillåtna  
läkemedel  agerar  vi  på  följande  sä\:  	
-‐‑  Ansvarig  ledare  informeras.	
-‐‑  Styrelsen  informeras  av  ledaren.	
-‐‑  Styrelseordförande  eller  ledaren  håller  e\  enskilt  samtal  och  
kontaktar  vid  behov  förälder/sociala  myndigheter.  	

-‐‑  Händelser  av  bro\slig  karaktär  polisanmäls.	

Det  är  y\erst  styrelsens  ansvar  a\  besluta  om  vilka  åtgärder  som  skall  
vidtas.  	

MAIK´s  styrelse  har  rä\  a\  omedelbart  vidta  åtgärder  såsom:	
-‐‑  Timeout  för  den  misstänkte  	
-‐‑  Utfärda  en  reprimand/varning	
-‐‑  Suspendering  från  ledar-‐‑  eller  klubbuppdrag	



Alla  medlemmar  ska  kunna  delta  i  föreningslivet  utifrån  sina  förutsäD-‐‑
ningar,  har  lika  räDigheter,  skyldigheter  och  möjligheter  aD  bli  behand-‐‑
lade  med  respekt  -‐‑  oavseD  nationalitet,  etniskt  ursprung,  religion,  kön,  
könsidentitet,  sexuell  läggning,  funktionsvariationer.	

Mölndals  AIK  är  en  förening  där  alla  blir  likvärdigt  bemö\a.  	

Alla  medlemmar  i  Mölndals  AIK  ska  ha  samma  rä\igheter,  skyldigheter  och  möjligheter  a\  delta  i  
träningsaktiviteter  och  utvecklas  efter  egna  förutsä\ningar.  	

Alla  som  vill  ska  få  vara  med  i  föreningen  oavse\  nationalitet,  etniskt  ursprung,  religion,  kön  eller  
sexuell  läggning,  fysiska  eller  psykiska  förutsä\ningar.  	

Alla  tränare  och  ledare  skall  ha  grundläggande  kunskap  och  kompetens  om  jämställdhet.  Mölndals  
AIK  strävar  efter  en  jämn  könsfördelning  på  alla  nivåer.  	

Medlemmar  i  Mölndals  AIK  bejakar  mångfald  och  välkomnar  människor  med  olika  kulturell,  	
religiös  och  sexuell  identitet.  Vi  ser  varandras  olikheter  som  en  tillgång  och  tror  a\  vi  kan  	
lära  oss  någonting  av  varandra.  Vi  ser  det  som  en  självklarhet  a\  alla  människor  är  lika  	
mycket  värda.  	

MAIK \  JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY 



MAIK  främjar  ökad  demokrati  och  delaktighet.	

  	

	

MAIK \  DEMOKRATI- OCH DELAKTIGHETSPOLICY 

Mölndals  AIK  strävar  efter  demokrati  och  delaktighet  i  föreningen.  	
	
Varje  medlem  i  Mölndals  AIK  ska,  inom  de  ramar  som  är  tillgängliga,  få  
möjlighet  a\  utvecklas  efter  sina  önskemål.  De\a  uppnås  genom  a\  
medlemmar  får  möjlighet  a\  vara  delaktiga  i  de  beslut  som  formar  föreningens  
verksamhet  och  får  delta  i  formuleringen  av  våra  målsä\ningar.  	
	
Förutsä\ningen  för  a\  verksamheten  i  Mölndals  AIK  fortlever  och  utvecklas  är  
engagerade  medlemmar.  Varje  medlem  påverkar  klubbens  verksamhet  genom  
a\  ta  ansvar  för  sig  själv  och  sin  tränings-‐‑/arbetsgrupp,  såväl  genom  en  
demokratiskt  uppbyggd  mötes-‐‑  och  beslutsverksamhet  som  i  den  vardagliga  
träningen  och  tävlingen.  	



Vad  gör  vi  för  
aD  öka  
demokrati  och  
delaktighet?	
Föreningens  kontaktperson  är:	
Marika  Greberg,  styrelseordförande,  	
tel.  070-‐‑8640991	
e-‐‑mail  marika.greberg@gmail.com  	

Mölndals  AIK  är  en  medlemsförening  och  dess  högsta  beslutande  organ  
är  årsmötet.  På  årsmötet  väljs  styrelsen  som  sedan  förvaltar  uppdraget  
från  medlemmarna  a\  driva  föreningen.  Årsmötet  ska  hållas  innan  den  
31  mars  varje  år.  	

Valberedningen  är  de  som  föreslår  styrelse  på  årsmötet  och  de  har  en  
viktig  uppgift  a\  säkerställa  en  styrelse  i  balans  vad  gäller  kompetens  
och  mångfald.  Valberedningen  inhämtar  förslag  från  medlemmarna  på  
styrelsemedlemmar.	

Mölndals  AIKs  styrelse  inbjuder  också  till  e\  medlemsmöte  i  september  
för  a\  informera  medlemmarna  om  arbetet  med  verksamhetsplanen  och  
övriga  frågor.	

För  a\  öka  de  aktivas  påverkan  har  de  Aktivas  råd  inrä\ats.  Här  kan  de  
aktiva  själva  lyfta  och  diskutera  frågor  som  man  vill  framföra  till  
styrelsen.  Styrelsen  kan  också  använda  rådet  för  a\  få  rådgivning  kring  
frågor.  	

Genom  årliga  tränarträffar  ska  också  denna  gruppens  syn  framföras  och  
diskuteras  med  styrelsen.	

För  a\  informera  om  klubben  så  ska  det  genomföras  föräldramöten  för  
alla  ungdomsgrupper  under  starten  på  hös\erminen  där  styrelsen  är  
med  och  informerar  om  klubben.	



*  *  *	

Om  du  önskar  mer  information,  kontakta:	
•  Din  ledare  /  tränare	
•  MAIK  kansliet	
•  MAIK  styrelsen	


