
Likabehandlingsplan 
Vårt mål är att så många barn och ungdomar som möjligt ska utöva flertalet 
idrotter så som fotboll, innebandy, friidrott, gymnastik samt åka skidor så långt 
upp i åldrarna som möjligt. Vi vill fokusera på laganda och kamratskap, inte på 
konkurrens. Vi vill visa att en långsiktig och metodisk utbildning inom fotboll, 
innebandy, friidrott, gymnastik och skidåkning leder längre än hets och 
konkurrenstänkande. 
 

Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller känna sig utsatt för annan 
kränkande behandling. Dessa begrepp definieras utifrån Riksidrottsförbundets 
folder Skapa trygga idrottsmiljöer.  
 

Vi vill att alla i föreningen ska känna sig välkomna, trygga och sedda. Det ska 
vara trevligt och roligt. Det ska finnas kännedom om att det finns en 
likabehandlingsplan, vilken finns tillgänglig på vår webbplats. 
Likabehandlingsplanen uppdateras kontinuerligt och likabehandlingsprincipen 
ska genomsyra hela föreningen. Likabehandlingsplanen gäller på alla platser 
där aktiva, ledare och föräldrar befinner sig. Alla ska arbeta utifrån 
barnkonventionen. (www.rf.se/barnkenventionen) 

 

Följande förväntas av: 

Ledare:  

 Visa uppskattning och bygga goda relationer till aktiva, föräldrar och 
övriga tränare  

 Tänker på att man är en förebild för sina ungdomar – i alla sammanhang 
 Lyssnar och bryr sig om – ser alla  
 Har som första prioritet att utbilda och utveckla de aktiva på bästa sätt 
 Utbildar sig kontinuerligt för att ge bästa möjliga förutsättningar för de 

man tränar 
 Är lyhörd och känner av hur gruppen mår  
 Tar kontakt med föreningsstyrelse/likabehandlingsgrupp för hjälp om så 

behövs 
 

Aktiva:  



 Visa uppskattning och bygga goda relationer till tränare, föräldrar och 
övriga aktiva 

 Behandlar alla i klubben lika och med respekt  
 Lyssnar på och ser andra klubbkompisar 
 Försöker sprida positiv energi och ger beröm  
 Hjälper och stöttar sina kompisar i med- och motgång  
 Pratar med alla  
 Äldre aktiva är förebilder för de yngre 
 Lyssnar på tränaren och visar respekt för tränarens kunskaper 

Förälder:  

 Visa uppskattning och bygga goda relationer till tränare, aktiva och 
övriga föräldrar  

 Stöttar sina och andras barn och ungdomar i med- och motgång  
 Har insikt om och respekterar Riksidrottsförbundets policys  
 Tänker på att man som vuxen och förälder är en viktig förebild utifrån 

vad man säger, skriver och hur man agerar. 

Högby IF arbetar förebyggande genom olika insatser:  
 

 föräldramöten  
 utbildningar genom SISU Idrottsutbildarna  
 värdegrundsarbete i träningsgrupper vid behov  
 Regelbundet arbeta med att identifiera vilka platser som kan vara 

riskzoner och minimera de risker som identifierats  
  Ledare har kunskap och arbetar utifrån Riksidrottsförbundets 

informationsfolder Skapa trygga idrottsmiljöer  
  Styrelsen/sektionen har en handlingsplan att arbeta efter om något 

oönskat händer 

 

Åtgärder  
Tränare, föräldrar och andra engagerade vuxna har ansvar att se och reagera 
om någon aktiv eller annan utsätts för diskriminering, trakasserier eller blir 
utsatt för annan kränkande behandling. Tränare, aktiva, föräldrar och andra 
engagerade vuxna har också ett ansvar att uppmärksamma om aktiva i klubben 
visar tecken på att må dåligt eller far illa på något annat sätt. Högby IF 



styrelse/sektion behandlar alla ärenden gällande likabehandling/mobbning. De 
åtgärder som kan komma att behandlas av likabehandlingsgruppen är 
konflikter som kan uppstå mellan människor inom föreningen, kränkningar och 
trakasserier samt oro som visar tecken på att må dåligt. 
 
 
Handlingsplan vid mobbning 

1. Ledare informeras snarast.  
2. Ledarsamtal med den som blivit utsatt.  
3. Ledarsamtal med mobbare/mobbarna.  
Vid behov kontaktas styrelsen  
4. Styrelse informeras.  
5. Eventuellt nya ledarsamtal med mobbare och utsatt.  
6. Föräldrar informeras.  
7. Uppföljningssamtal med mobbare och utsatt. Om inte detta hjälper blir det 
allvarssamtal med mobbare/mobbarna, ledare och styrelserepresentant. 

 

Skulle man inte vilja vända sig till styrelsen/sektionen så kan man vända sig till 
Idrottsombudsmannen 
08-627 40 10  - idrottsombudsmannen@rf.se 

 

Eller visselblåsartjänsten om man vill vara anonym 
https://report.whistleb.com/riksidrottsforbundet 

 

  



Registerutdrag 

Alla ledare som har kontakt med ungdomar under 18 år ska från och med den 
2020-01-01   

Inkomma med ett begränsat registerutdrag till varje sektion som berörs. 

I samband med utdraget skall ”Lathund för registerutdrag” användas. 


