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Bakgrund
Vi vill att alla aktiva, tränare och ideellt engagerade personer i föreningens verksamhet ska känna
sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med våra värderingar om glädje, respekt,
gemenskap och rent spel. Även FN:s barnkonvention (utdrag se bilaga 1) och Finlands lagstiftning
(Sexualbrottslagen) ligger som grund för dessa värderingar.
Policyn och handlingsplanen är i första hand till för att motverka sexuella trakasserier som sker
mellan vuxen och barn, men fungerar även som en handlingsplan för eventuella trakasserier
mellan vuxna och mellan aktiva spelare.
Policyn ger riktlinjer för aktiva spelare och för ledare, för att öka förståelsen av vad sexuella
trakasserier egentligen innebär. Vi hoppas med denna policy och handlingsplan kunna motverka
alla former av sexuella trakasserier inom föreningen och dess verksamhet.

IF Puckens policy
IF Pucken har nolltolerans mot sexuella trakasserier.
Sexuella trakasserier kan handla om många olika typer av opassande beteende. Det kan handla om
beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Detta
inkluderar även kommentarer och bilder på sociala medier som t.ex. Snapchat eller Facebook.
Sexuella trakasserier kan leda till polisanmälan och åtal.

IF Pucken förbinder sig till att:
•

Utreda varje misstänkt fall och att alla inblandade hörs, att den utsatta får det stöd hen
behöver av föreningen och att den som trakasserat får en lämplig påföljd.

•

Att misstanke om sexualbrott mot en minderårig anmäls till polisen och barnskyddet.

Påföljder
Den som är dömd eller döms för sexuella trakasserier får inte fungera som ledare inom föreningen.

Förebyggande åtgärder
•

IF Pucken ska årligen presentera denna policy i samband med föräldramöten, säsongstart,
utbildningar och till nya medlemmar i föreningen. Policyn ska även finnas tillgänglig på
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•
•

•
•

hemsidan.
Årlig genomgång med befintliga ledare för att presentera policyn och diskutera hur man
ska agera.
Föreningen ska ha två ansvariga, varav en från styrelsen, som är insatta och har ansvar i
frågor rörande sexuella trakasserier. Minst en av dessa personer bör ej inneha ledarroll
(tränare, lagledare, materialförvaltare) i föreningen.
Föreningen kräver inte i nuläget att nya ledare skall presentera utdrag ur
brottsregistret, men däremot krävs en skriftlig försäkran.
Inför varje ny säsong skall alla ledare (tränare, lagledare och materialförvaltare) skriva på en
försäkran om att de tagit del av den här policyn samt att de intygar att de inte är dömda eller
är under utredning för sexualbrott. Se bilaga 2.

Ansvarspersoner gällande sexuella trakasserier
Föreningens ansvarspersoner består av styrelsens ordförande samt en till person som styrelsen utser.
Dessa personer är kontaktpersoner gällande sexuella trakasserier inom IF Pucken. Det är dessa
personers ansvar att hålla sig ajour med lagstiftningen på området samt att informera tränarna,
föräldrarna och spelarna om dessa. Ansvarspersonerna tar beslut om hur man går vidare med
eventuella anmälningar i samråd med styrelsen. Ansvarspersonerna har tystnadsplikt.
Ansvarspersonerna är Anders Stennabba, styrelsens ordförande samt Simon Fagerudd.

Handlingsplan
Rapportering
Får föreningen vetskap om förekomsten av sexuella trakasserier skall föreningen verka för att
polisanmälan sker. Då sexuella trakasserier regelmässigt utgör brott skall misstankarna utredas av
polis.
Diskretion
Namn och innehåll i en anmälan får inte delges andra än de som deltar i utredningen. Eftersom
spelarna i regel är minderåriga skall vårdnadshavarna alltid kontaktas innan anmälan görs.
Time out
Den som är under utredning misstänkt för sexuella trakasserier skall, om den misstänkte är ledare
inom föreningen, genast ta time out från all verksamhet som ledare. Är den som misstänks spelare
skall denne, under utredningstiden, stängas av från träningar och matcher.
Anonymitet
Det är möjligt att vara anonym om man vill prata med någon om något man själv eller någon annan
varit utsatt för. Man kan skicka ett brev, ringa eller maila vem man vill inom föreningen. Alla inom
föreningen har skyldighet att lämna ditt tips vidare till någon av kontaktpersonerna så fort som
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möjligt. Man kan välja den person inom föreningen som man har förtroende för eller direkt till en av
kontaktpersonerna. Det är viktigt att veta att alla har tystnadsplikt och är informerade om
föreningens policy mot sexuella trakasserier.

Tillvägagångssätt
För den som blivit utsatt
Det finns flera vägar att välja för den som blivit utsatt, nedan listar vi några.
•
•
•
•
•
•

Göra klart för den som trakasserar att beteendet inte tolereras.
Anteckna tid och plats samt vad som hänt för att underlätta en eventuell utredning.
Spara även eventuella bevis som meddelanden eller bilder (skärmdumpar) från t.ex. sociala
medier.
Diskutera med någon i föreningen eller någon av kontaktpersonerna, eller med någon på
ishockeyförbundet.
Diskutera med dina föräldrar eller andra vuxna.
Göra en polisanmälan med hjälp av förälder.

Den som är utsatt kan välja att vara anonym i samtal med föreningen.
För föreningen
Tillvägagångssätt vid misstanke/anmälan om sexuella trakasserier
1. Vid anmälan om sexuella trakasserier ska föreningen, om brott kan misstänkas, verka för att
polisanmälan görs så snart som möjligt. De involverade i utredningen ska genom hela ärendets
gång informeras om vilka steg som tas.
2. Den som är kontaktperson ska berätta för styrelsen att en anmälan kommit in.
3. Gör anmälaren en polisanmälan ska även ishockeyförbundet meddelas om detta.
4. Kontakt tas med den som gjort anmälan (den som utsatts för trakasserier) för att dels ge
stöd men även information om hur föreningen nu går vidare med anmälan.
5. Den som är misstänkt tas omedelbart ut i time out. Är den misstänkte en spelare skall denne
under utredningstiden stängas av från träningar och matcher.
6. Beslut angående fortsatta åtgärder tas av ansvarspersonerna i samråd med styrelsen.
7. Beslutet delges de involverade, vid var sitt personligt möte. Det beslut som föreningen tar
kan aldrig vara avgörande för om en individ vill göra en polisanmälan eller inte.
(Observera att föreningen eller den utsatte kan oberoende av varandra göra en
polisanmälan mot den misstänkte.)
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Bilaga 1
Barnkonventionen
Barnkonventionen är vägledande i allt arbete som idrotten organiserar och utför. I denna policy är
artiklarna 1, 12, 19 och 34 särskilt viktiga.
1 – med barn avses varje människa under 18 år
12 – de barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid
barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad
19 – skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller utnyttjande,
innefattande sexuella övergrepp
34 – skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp

Ur Mänskliga rättigheter – konventionen om barnets rättigheter, 2006

Strafflagen för sexualbrott mot barn
I det nya propositionsutkastet till ny strafflag (som ännu inte slutgiltigt godkänts av riksdagen men
som förväntas godkännas under hösten 2018) är det centrala innehållet en skärpning av straffen för
grov våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn.
I strafflagen föreslås en ny bestämmelse om grov våldtäkt mot barn. Också maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn
ska höjas.
Utgångspunkten är att ett barn aldrig kan ge ett giltigt samtycke till samlag med en vuxen. Bestämmelsen om grov våldtäkt
av barn tillämpas förutom på fall där man har använt våld även på fall där barnet inte kan försvara sig eller inte förmår
utforma eller uttrycka sin vilja. Den föreslagna bestämmelsen ska i regel gälla offer som är under 16 år.
Straffskalan föreslås bli 4-12 år fängelse för grov våldtäkt mot barn, och för sexuellt utnyttjande av barn 4-6 år.
Ur Justitieministeriets propositionsutkast 17.8.2018, www.oikeusministerio.fi
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Bilaga 2
Försäkran för ledare (tränare, lagledare och materialförvaltare)
Säsongen _________ - _________
Genom att skriva under denna försäkran intygar jag att jag läst och förstått IF Pucken rf:s policy
och handlingsplan mot sexuella trakasserier. Jag intygar även att jag inte är dömd eller är under
utredning för sexuella trakasserier.
Jag försäkrar även att jag kommer att anmäla eventuella sexuella trakasserier som jag
uppmärksammar eller få nys om inom föreningen.

Härmed intygar jag att jag läst och förstått IF Puckens policy och handlingsplan mot sexuella
trakasserier.

Larsmo ___. ___ _________

Underskrift

Namnförtydligande
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