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Policy Belastningsregistret

Policy Belastningsregistret
”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”
På årsmöte gällande året 2019 är beslutat att alla tränare som är aktiv inom Judoförening Tyresö ska
begära utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av
personer som ska arbeta med barn.
Denna policy är skriven för att beskriva hur Judoförening Tyresö registrera att utdrag av aktiva tränare är
mottagen, utdrag är kontrollerat samt hur vi garanterar att GDPR lagen och allas rätt till skydd av
personuppgifter följs.
Kort om Belastningsregistret;
Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg beställs av polisen och Utdraget
är giltigt 1 år. Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra
människor.
• Mord
• Dråp
• Grov misshandel
• Människorov
• Alla sexualbrott
• Barnpornografibrott
• Grovt rån
Se för mer information;
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
Utdrag av belastningsregistret till Judoförening Tyresö;
Styrelse har utsett Bart van Odijk som handläggare och mottagare av tränarens utdrag av
belastningsregistret och Bart har fått uppdrag att följa följande steg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varje tränare ansöka on-line ett utdrag av belastningsregistret
Kuvert från Polisen kommer att hemskickas på bokföringsadress och ska inte öppnas
Kuvert lämnas in till sektionschef Judo
Sektionschef Judo lämna över kuvert till handläggare Bart van Odijk
Bart van Odijk öppnar kuvert – registrerar mottagning och om det finns anmärkningar
Registrering ske enligt bilaga 1
Kuvert med innehåll lämnas tillbaka till sektionschef Judo för att återlämnas till tränare
Efter registrering av alla tränare signeras registrering av löpande tränings året av Bart van Odijk och
sparar i föreningsarkiv för 5 år.
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Bilaga 1
Registrering av tränare året september 20xx/ juli 20xx

Namn tränare

Utdrag av belastningsregistret

Anmärkningar

Datum, Namn, Signering
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