Stockholm 210317
Till
Kursledare, tränare, förbundskaptener, domare, tävlingsledare, referees och andra
ledare/funktionärer med uppdrag åt Svenska Badmintonförbundet.

RIKTLINJER REGISTERUTDRAG SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET
Från 1 januari 2020 ska alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar inom RF kontrollera
begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.
Du som är utbildare/kursledare, tränare, förbundskapten, domare, tävlingsledare, referee eller annan
ledare/funktionär med uppdrag åt Badminton Sweden där du är i kontakt med barn (upp till 18 år)
ska därför uppvisa registerutdrag.
Notera att begränsat registerutdrag endast visar grova brott, dvs mord, dråp, grov misshandel,
människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som gäller lika för alla, oavsett
hur länge en person verkat i en förening, distrikt eller förbund eller hur väl man känner varandra.
Ansök om begränsat registerutdrag på Polisens webbplats.
→ Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.
→ Mer om trygg idrott finns att läsa här.
→ Här finns lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag
→ Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag
Registerutdraget ska uppvisas snarast, på något av följande sätt:
-

Original uppvisas för Åsa Strindlund, alternativt postas till Badminton Swedens kansli:
Badminton Sweden
Box 110 16
100 61 Stockholm

-

08-699 60 22

Original uppvisas för registeransvarig i den badmintonförening personen ifråga är medlem i.
Föreningsrepresentanten kontaktar därefter Åsa Strindlund och intygar uppvisande.

Registerutdraget lagras inte utan återlämnas/återsändes snarast. Inget av innehållet i utdraget sparas,
vi noterar bara på en lista att det uppvisats.
Du är värdefull för Badmintonsverige och vi hoppas att detta inte innebär alltför stort besvär.
Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.
Vänliga hälsningar,
Åsa Strindlund, Förbundschef Badminton Sweden
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