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Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld/ mobbning inom OK 

Landehof 
 

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas, och arbetar för gemenskap, kamratskap och 

social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och i andra 

intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktig i denna 

utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy mot psykiskt och fysiskt våld, där föreningens 

gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar oavsett idrott. 

Med anledning av detta har styrelsen antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena 

psykiskt och fysiskt våld. 

 

Med fysiskt våld avses 

• kroppsligt våld, som orsakar smärta och skada på kroppen, t.ex. knuffar, sparkar, slag, örfilar, 

luggningar, stryptag 

 

Med psykiskt våld avses 

• kränkningar genom förnedrande och förolämpande ord 

• grovt språk 

• utanförskap 

• förföljelse, tvång, hot och skapande av rädsla 

Det kan vara svårare att upptäcka psykisk misshandel eftersom den inte ger synliga skador. Den som 

blir utsatt får sin självkänsla, sitt jag, sina tankar och känslor kränkta. 

 

Målsättning  
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• OK Landehof skall vara en idrottsförening där alla skall känna sig välkomna, känna sig trygga, 

behandlas med respekt. Vi har gemenskapen och det idrottsliga utövandet gemensamt, och 

behandlar alla efter samma grundinställning oberoende av etniskt ursprung, kön eller andra 

olikheter. 

• OK Landehof skall ha nolltolerans mot mobbning/psykiskt och fysiskt våld 

• OK Landehofs ledare och spelare samt andra funktionärer tänker alltid på att man 

representerar OK Landehof vid alla arrangemang oavsett om det är hemma eller borta, det är 

därför inte acceptabelt att någon form av fysiskt eller psykiskt våld av såväl ungdomar eller 

vuxna, egna medlemmar eller gäster, förekommer. 
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Handlingsplan mot psykiskt och fysiskt våld 

 

• Alla föreningens medlemmar, ledare och föräldrar skall vara välinformerade om klubbens 

policy angående psykiskt och fysiskt våld. Information finns på klubbens hemsida och i 

klubblokalen. 

• Arbetet med Föreningscertifieringen tillsammans med Policypärmen är en ständigt 

återkommande punkt på föreningens styrelsemöten för att dokumenten alltid skall kännas 

nutida.  

• OK Landehofs ledare/tränare har som uppgift, förutom den idrottsliga delen, att göra klart 

vilka umgängesregler som gäller vid deltagande i föreningens aktiviteter, och bör ha 

förmågan att våga ta upp samtal om mobbning i sin grupp. Detta bör göras i tidigt skede, så 

snart tendenser till mobbning visar sig.  

• Alla föreningens medlemmar, ledare och föräldrar skall ta information om mobbning och 

trakasserier på allvar för vidare åtgärder 

• Stöd skall erbjudas till den utsatta individen. Är personen under 18 år kontaktas även 

vårdnadshavare för samtal om det inträffande. 

 

Åtgärder 

 

• Bryter någon mot policyn så kommer enskilt samtal äga rum 

• Vårdnadshavare kontaktas om personen är under 18 år 

• Vid upprepat brott mot policyn kommer vederbörande stängas av från klubbens aktiviteter 
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Ansvaret för att dessa regler följs är fördelat på OK Landehofs aktiva 

medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen, dit man som aktiv 

medlem, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det skulle 

inträffa något problem, som är svårt att hantera. 

 

 


