
Registerutdrag ledare SORF 
Krav: 

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för 

ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. 

 

Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, 

barnpornografibrott eller grovt rån. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att 

kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag 

ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll 

får dokumenteras. 

 

Rutin: 

Utdrag ska tas minst vartannat år, kan även göras varje år. Detta ska genomföras på alla som har ett 

uttalat uppdrag att leda barn eller ungdomar. På ungdomar mellan 15-18 år ska målsman involveras 

och beställa utdraget. Under 15 är behövs inget utdrag. 

Kuverten ska lämnas in oöppnade. 

 

Vilka är ledare i Sorf: 

• Styrelse 

• US valberedning 

• Personal 

• Lagledare 

• Utvecklingskommittén 

• Grenledare 

• Tävlingsledare 

• Tränare anlitade av SORF 

• Utvecklingsstallet 

• Voltigeledare 

• Skyddsänglar 

• US 

När tas utdraget? 

• Styrelse – innan årsmöte, valberedningen informerar styrelse som ansvarar över kontrollen. 

 

• US valberedning - Efter val årsmöte, om de har något i registret så får de avgå samt styrelsen 

ansvarar över att föreslå ny person. 

 

• Personal – Innan anställning, sedan i januari varje år. Verksamhetschefen ansvarar. 

 

• Lagledare – När lag och lagledare ska skickas in till förbundet så tas utdrag, verksamhetschef 

ansvarar. Om personen har något i utdraget så väljs en ny lagledare i samråd med laget. 

 

• Utvecklingskommittén – Vid första träffen för året så beställs utdrag, verksamhetschef 

ansvarar. Visar utdragen något kan personen inte sitta kvar. 

 



• Grenledare - Vid tilldelad roll beställs utdrag, verksamhetschef ansvarar. Visar utdragen något 

kan personen inte sitta kvar. 

 

• Tävlingsledare - Vid tilldelad roll beställs utdrag, verksamhetschef ansvarar. Visar utdragen 

något kan personen inte sitta kvar. 

 

• Tränare anlitade av SORF - Vid tilldelad roll beställs utdrag, verksamhetschef ansvarar. Visar 

utdragen något kan personen inte sitta kvar. 

 

• Utvecklingsstallet – Innan kontrakt skrivs ska utdrag vara uppvisat, har personen något i 

utdraget så kan denne inte stalla upp hästen på SORF. Då det är en ungdom mellan 15-18 år 

som ska stalla upp så tas utdrag på båda föräldrarna samt ungdomen. 

 

• Voltigeledare - Vid tilldelad roll beställs utdrag, verksamhetschef ansvarar. Visar utdragen 

något kan personen inte sitta kvar. 

 

• Skyddsänglar - Vid tilldelad roll beställs utdrag, verksamhetschef ansvarar. Visar utdragen 

något kan personen inte sitta kvar. 

 

• US - Vid tilldelad roll beställs utdrag, verksamhetschef ansvarar. Visar utdragen något kan 

personen inte sitta kvar. 

 

Genomförande 

Be ledare (med flera) att beställa utdrag hos polisen http://bit.ly/utdrag-idrott vilket tar ca 5 min 

(skrivare,scanner/kamera behövs). Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp. 

 

Åtgärd 

 

Visar utdraget något har vi alltid som åtgärd att personen inte kan ha kvar sin roll i föreningen, 

personen får vara kvar som medlem men inte ha en ledarroll. När personen har hanterat sitt ärende och 

kan uppvisa ett utdrag utan anmärkningar så är denne lämplig att vara ledare. 

 

Kvar att göra: 

Ta fram en lista på dessa personer och göra ett exel dokument där vi sköter noteringarna. 

Införa rutinen från 1/1-2020. 

 


