
Barnkonventionen samt registerutdrag för barn/ungdomsledare 
 
Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan innan har det i 
Riksidrottsförbundets stadgar, vilka Fredrikshofs IF CK lyder under, stått att all idrott för barn 
ska utgå från just barnkonventionen. 
 
Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 
belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och 
regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Barn är alla under 
18 år. 

Med anledning av ovan har styrelsen i Fredrikshofs IF CK beslutat följande: 

Alla ledare inom Fredrikshofs IF CK ska känna till att registerutdrag behövs vid direkt och 
regelbunden kontakt med barn. Däremot har vi kommit fram till att det endast är de 
cykelgrupper som riktar sig mot barn/ungdomar som behöver visa upp ett begränsat 
registerutdrag ur belastningsregistret. Verksamheten inom Fredrikshof IF CK som riktar sig 
till vuxna som fyllt 18 år omfattas därmed inte av kravet på registerutdrag även om 
ungdomar under 18 år kan delta vid sådana aktiviteter. 

Kravet på registerutdrag gäller alla ledare som har fyllt 15 år. Listan över berörda ledare tar 
ansvarig huvudledare för ungdomsverksamheten på respektive träningsställe fram. När 
kontroller är gjorda överlämnas listan till styrelsen.  
 
Styrelsen utser huvudledaren på träningsstället tillsammans med en annan ledare att 
kontrollera att alla berörda barn/ungdomsledare visar upp sitt registerutdrag i original samt 
att de dokumenterar att kontrollen har utförts i bifogat protokoll. Registerutdraget skall 
återlämnas till berörd ledare direkt. Inga utdrag får arkiveras av föreningen. Endast en 
notering om att kontroll är genomförd för viss person får dokumenteras. Utdraget är giltigt i 1 
år från utfärdandedatum. 
 
Sammanställningen per träningsställe sker en gång per kalenderår och ska vara avslutad 
innan ungdomsverksamheten börjar för året. För ledare som tillkommer under kalenderåret 
kommer registerutdraget kontrolleras av två, redan kontrollerade ledare och rapporteras in 
till styrelsen. Huvudledare kontrolleras av två redan godkända ledare. 
 
I de fall något brott finns i registerutdraget ska huvudledaren diskutera tillsammans med 
styrelsen på nästkommande styrelsemöte om ledaren får vara barn/ungdomsledare eller 
inte. Innan beslut är taget får ledaren inte träna barnen/ungdomarna. 
 
I de fall en ledare vägrar att visa upp ett registerutdrag får ledaren inte delta som ledare för 
barn/ungdomar inom Fredrikshofs IF CK. 
 
Registerutdrag beställs hos polisen via länken nedan: 
http://bit.ly/utdrag-idrott 
 

http://bit.ly/utdrag-idrott


Protokoll uppvisande av registerutdrag 
 
 

Namn Personnummer Uppvisande-
datum 

Signaturer 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Utdraget är giltigt 1 år från utfärdandedatum. 


