
 

 

JÖNKÖPING  
friluftsframjandet.se/jonkoping 

POLICY FÖR FRILUFTSFRÄMJANDET I JÖNKÖPING AVSEENDE REGISTERUTDRAG FÖR BARNLEDARE, 
ANTAGEN AV ÅRSMÖTET 2018-03-11. 
Enligt gällande lagtext finns sedan december 2013 möjligheten att begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för 

personal/ledare som regelbundet ska arbeta med barn inom föreningslivet. Friluftsfrämjandet i Jönköping anser att 

detta kan vara ett verktyg bland många att säkerställa en säker miljö för de barn som deltar i vår verksamhet. 

Vår policy är därför att alla nya ledare inom barnverksamheten samt nya ledare inom skid- och snowboardskolan ska 

uppvisa begränsat utdrag ur belastningsregistret när de påbörjar sin ledarutbildning samt var tredje år som aktiv 

ledare. Ett begränsat utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar är en förutsättning för att få vara ledare i 

kontakt med barn i Friluftsfrämjandet i Jönköping.  

Dessutom ska sektionsledaren för barnsektionen samt skid- och snowboardskolan inför varje termin stämma av med 

ordförande att de ledare som kommer att driva egen grupp har visat sitt utdrag för ordförande. 

[Inom Friluftsfrämjandet Jönköping krävs avklarad ledarutbildning för att på egen hand ansvara för en grupp, 

hjälpledare kan därav inte ges ansvar för egen grupp i och med att de inte genomgått ledarutbildning. Hjälpledare 

omfattas därav inte av kravet på utdrag ur belastningsregistret.] 

PRAKTISK HANTERING: 

• Berörda individer begär utdrag ur belastningsregistret 

• Utdraget ska visas upp för ordförande i föreningen alternativt för vice ordförande om ordförande kan 

bedömas som jävig i det individuella fallet. Ledaren tar med oöppnat kuvert innehållandes utdraget, kuvertet 

sprättas i ordförandes närvaro. 

• Ordförande prickar av på listan över aktiva ledare att hen har tagit del av utdraget och att det var utan 

anmärkning 

• Inga utdrag sparas eller arkiveras av lokalavdelningen utan ska behållas av berörd individ 

• På aktuell lista får endast namn på ledare, medlemsnummer, avprickning och signatur av ordförande finnas 

dokumenterat, inget om innehållet i registerutdraget får sparas 

• Listan ska förvaras på ett säkert sätt hos ordförande 


