Hej,
Tack för allt arbete du lägger ner för HIF, men framförallt för barnen du leder. Du är en förebild och en
trygg punkt för dina spelare och för många är du sannolikt en av de viktigaste vuxna de har runt
omkring sig.
I Hörnefors IF ska inget barn utsättas för diskriminering, kränkningar eller övergrepp. Vi vet att du
håller med och förmodligen är du den första att i alla lägen skydda just dina spelare. Just därför tror vi
att du har stor förståelse för varför vi nu inför att alla med ledarfunktion i HIF ska uppvisa ett
registerutdrag. Vi är medvetna om att det innebär ett visst merjobb för dig som ledare, men för ett
enskilt barn kan det betyda allt. Vi anser att det är värt det för just det barnets skull.
Varför gör vi det här?





Alla barn har rätt att idrotta i en trygg miljö.
Det utgör ett utökat skydd för barnen.
Det är en av flera åtgärder/insatser för att motverka diskriminering, kränkningar eller
övergrepp.
Det är en självklarhet i andra verksamheter där vuxna arbetar med barn, till exempel i skolan.

Hur går det till?
Följ instruktionerna på Polisens hemsida. Här nedanför beskriver vi lite förenklat hur det går till.

1. Klicka på länken som tar dig Polisens hemsida för registerutdrag.
2.
3.
4.
5.
6.

Fyll i blanketten.
Skriv under ansökan med penna. En digital underskrift är ej möjlig.
Skicka in din ansökan via e-post eller per post.
Ta med utdraget till kansliet och visa upp i ett obrutet kuvert.
Kansliet noterar att du har visat ditt registerutdrag och du får tillbaka det.

Vem ska lämna in registerutdrag?
Alla med en ledarfunktion i Hörnefors IF oavsett vilket lag eller idrott man är engagerad i.
När ska det göras?
I och med detta mejl är fönstret för uppvisande av registerutdrag öppnat. Vår förhoppning är att du har
visat upp ditt utdrag innan september månad. Det gäller för alla ledare inom HIF.
Om jag eller någon annan ledare inte vill visa upp ett registerutdrag?
Då får vi tillsammans ta en dialog om varför du eller berörd ledare inte vill det. Men grundprincipen är
att alla med en ledarfunktion ska uppvisa ett registerutdrag och att inga undantag görs.
Frågor
Frågor besvaras av ordförande Helena Oscarsson, 070 632 44 55, helena.oscarsson@umea.se.
Tack för din förståelse, ditt engagemang och ditt bidrag till att göra HIF ännu bättre!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen genom ordförande
Helena Oscarsson

