Vänersborg 25 Mars 2021

Motion gällande obligatoriskt registerutdrag för Domare inom
Ungdom-, Junior och Senior.
Bakgrund:
Riksidrottsförbundet tillika Svenska Bandyförbundet har sedan 2019 haft en rekommendation,
numer ett krav att vuxna inkluderat äldre ungdomar som direkt eller indirekt arbetar med
barn och ungdomar skall kunna uppvisa godkänt registerutdrag ur belastningsregistret.
Syftet är att hålla idrotten ren från personer som inte bör verka i barn och ungdomars närhet.
Varje förening har ett ansvar att säkerställa att barn, ungdomar och övriga aktiva skall känna
sig trygga när de befinner sig på samling, träning, match eller cup.
En kategori av vuxna, yngre vuxna som hittills varit exkluderade är domare, internt inom IFK
Vänersborg har vi tagit steget att samtliga ungdoms- och juniorspelare som dömer barn och
ungdomar också skall kunna uppvisa ett godkänt registerutdrag ur belastningsregistret.
Motion:
IFK Vänersborg vill verka för att Svenska Bandyförbundet skall besluta om att även domare
som dömer Barn, Ungdomar, Juniorer och Seniorer innan varje säsong skall uppvisa ett
godkänt registerutdrag ur belastningsregistret – Detta som ett led att öka tryggheten och
hålla bandyn fri från personer som inte har i vår verksamhet att göra.
Det innebär således att samtliga föreningar skall anamma detta regelverk – d.v.s. att
ungdomsdomare inom respektive föreningen från 15 år och uppåt skall uppvisa godkänt
registerutdrag för ansvariga inom föreningen innan man är godkänd som barn- och
ungdomsdomare.
I övrigt gäller samma tillvägagångssätt, förbunden på regional och nationell nivå måste som
del i sitt kvalitetssäkringsarbete säkerställa att förbundsdomare på olika nivåer också faller
inom samma regelverk och kan uppvisa godkända registerutdrag ur belastningsregistret
innan säsongsstart.
Summering:
Genom att Svenska Bandyförbundet inkluderar domarkåren i detta reglemente fortsätter vi
alla göra vårt yttersta att hålla sporten ren och undvika eventuella skandaler kopplat mot
detta.
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