Policy utdrag belastningsregistret
Policy för alla verksamma inom Korpen Kinda
För att kvalitetssäkra vår verksamhet och arbeta enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer har styrelsen
beslutat att från och med september 2019 ska alla verksamma inom Korpen visa upp ett begränsat
registerutdrag från belastningsregistret.
Kontrollen omfattar alla oavsett hur länge man har haft uppdrag eller varit aktiv inom föreningen. Med
alla menas styrelse, ledare och övriga som kan komma ha uppdrag inom Korpen.
Nya tillkommande visar upp utdraget innan man blir godkänd och registrerad.
Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott.
Trygg idrott för alla.

Vilka uppgifter visas i ett ”begränsat utdrag ur belastningsregistret”?
De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är från och med idag och tio år tillbaka
samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel,
människorov, grovt rån och olaga tvång.

Ansvariga
Medlemmarna i styrelsen i Korpen Kinda är de enda som kommer ta del av utdragen. Två
styrelseledamöter skall granska varje dokument. På styrelsemöte övervakas att alla kontrollerats.
Efter granskningen förstörs eller lämnas utdraget tillbaka, beroende på vad den granskade önskar.
Kontroll av ett utdrag är giltigt i tre år. Därefter kommer ett förnyat utdrag att begäras in.

Förvaltning
Ett fysiskt register kommer att upprättas i form av att datum registreras vid uppdragstagarens namn i
KIT. Ingen information eller noteringar i övrigt från utdraget kommer att registerföras.
Korpen Kinda har nolltolerans för den här typen av brott. Det betyder att om registerutdraget inte är
tomt får de av styrelsen utsedda ta ett samtal med personen och förklara att den individen inte har
förtroende att ha uppdrag inom verksamheten.
Om personen inte lämnar in/visar upp utdrag, hanteras detta på samma sätt som att utdraget inte är
tomt, dvs att individen inte har förtroende att ha uppdrag inom verksamheten.

Hur går det till?
Du begär själv ett registerutdrag.
Ett utdrag ur belastningsregistret beställer du enklast genom någon utav dessa länkar:
Länk till sida där du fyller i uppgifterna via datorn:
https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf
Länk till sida där du får skriva ut formulär och fylla i manuellt:
https://polisen.se/siteassets/blanketter---skriv-ut/polisens-blanketter-442-14-skriv-ut.pdf
Handläggningen tar ungefär två veckor, men det kan ta längre tid nu då många idrottsföreningar har
börjat använda sig av detta.
Överlämna sedan dokumentet till någon i styrelsen, och berätta ifall du vill ha tillbaka dokumentet
eller om det ska förstöras.

