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1. Värdegrund

Cheer Infinity Athletics tre kärnvärden är:
Engagemang
Utförande
Gemenskap

Stort engagemang, säkert utförande av idrott och stark gemenskap bygger trygghet
och stabilitet för alla i föreningen.

2. Syfte

Vi bedriver idrott för att ha roligt, må bra och utvecklas. För att kunna göra det
behöver idrottsrörelsen ha nolltolerans mot alla former av trakasserier och
övergrepp. Syftet med punkterna som lyfts i denna policy är att idrotten ska vara en
trygg plats för alla föreningens medlemmar. Vi vill motverka och förebygga
trakasserier och kränkningar i alla former.

● Föreningen har nolltolerans mot mobbning och kränkningar såväl på internet
som i verkligheten.

● Inom föreningen skall ingen känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller
känna obehag på grund av könstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning eller
någonting annat.

● Inom föreningen accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller
diskriminering.

● Inom föreningen ser vi våra olikheter som styrkor och uppskattar det faktum
att alla individer i ett lag bidrar med olika saker.



3. Riktlinjer

Cheer Infinity Athletics tar tydligt ställning mot mobbning, trakasserier och
kränkningar. Mobbning är kränkande behandling som upprepas under en längre tid.
Mobbning definieras och avgörs utifrån den utsattas upplevelser, inte den som
utsätter. Trakasserier är en form av diskriminering och ska ha samband med någon
av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är
kränkande.

Cheer Infinity Athletics tar tydligt ställning mot sexuella övergrepp. Föreningen
arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp och kränkande behandling av barn
och unga. Alla ledare ska förberedas på att våga se, våga fråga och våga agera vid
oro för att barn far illa. Sexuella trakasserier är när en person blir utsatt för
kränkande behandling eller bemötande av sexuell natur, som kränker den utsattas
värdighet och/eller personliga integritet. Avgörande är den utsattes upplevelse.

Cheer Infinity Athletics verksamhet utgår från barnkonventionen. Det innebär,
utöver punkterna ovan, att alla barn är lika mycket värda, har rätt att träna och
utvecklas på sina villkor, bli lyssnade på och känna sig delaktiga i sin förening.

4. Ansvar

Inom föreningsidrotten är det både organisationsledarna (styrelsen) med sitt ansvar
och tränare i sin roll som är ansvariga för att skapa säkra och trygga miljöer. Vid alla
beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Tränare skall vara tydliga med hur det skapas en trygg miljö både på och utanför
mattan. Tränare passar därför på att tydliggöra vikten av kroppslig integritet och
respekt både på och utanför mattan och visar vägen med sitt ledarskap. Tränare ska
ge aktiva chans till inflytande och delaktighet i sin träning vilket även innebär att
samla in de aktivas röster och åsikter.

Varje nyrekryterad tränare, anställd, styrelsemedlem eller förälder som är med på
resor/tävlingar ska visa upp utdrag ur belastningsregistret till av styrelsen utsedd
person. Notering om att registerutdrag har påvisats görs i sportadmin.

5. Handlingsplan för trakasserier

Denna policy är en del av det regelverk som alla medlemmar i föreningen förbinder
sig till att följa. Regelbrott kan det leda till varning och avstängning från träning och
tävling. Föreningen har en handlingsplan för hur ansvariga ska agera om något
oönskat hänt.



Följande punkter ska vara vägledande i den kommande hanteringen:
● Snabbhet
● Information från alla inblandade
● Diskretion
● Uppföljning

Om sexuella trakasserier ägt rum:
Felet begås alltid av den som trakasserar. Den utsatta har rätt att reagera på och
agera mot sådant som denna anser är kränkande. Några sätt för den utsatta att
agera är exempelvis att:

● Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be om hjälp.
● Tala med någon som man har förtroende för om vad som har inträffat.
● Skriva ner allt om vad som har hänt. Datum, klockslag, namn på ev vittne.
● Informera styrelse eller huvudtränare i föreningen via valfri kontaktväg

(se exempelvis vår hemsida för uppgifter till ansvariga)

Har trakasserierna varit av så allvarlig art att de kan misstänkas vara av brottslig
karaktär görs en anmälan vid lokal polismyndighet.

Externa resurser som finns och kan vara bra att känna till är Riksidrottsförbundets
visselblåsartjänst och BRIS telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare.

6. Förebyggande arbete och riskzoner

Föreningen har identifierat chattgrupper på sociala medier som en potentiell riskzon
för kränkningar och trakasserier och har därför beslutat att inga chattgrupper för
lagen får förekomma utan tränares insyn. I föreningen råder nolltolerans mot
kränkningar och elakheter på sociala medier och ser någon av våra medlemmar
någonting som inte känns okej så bör detta meddelas omgående till antingen
tränare, styrelse eller andra ansvariga i föreningen.

Föreningsansvariga informerar medlemmarna om deras rättigheter och denna policy
i samband med säsongsstart, exempelvis via mail, hemsida och introduktionsmöten.


