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1 Bakgrund 

Inom Ängby IF vill vi ha en verksamhet och kultur som präglas av öppenhet, god ton och rent spel.  

Vi stödjer Stiftelsen Dunross kriterier som innebär: 

- Ingen form av selektering får ske i lag upp till och med tolv år. 

- Med selektering avses i detta fall att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på 

kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder baseras på träningsflit och 

utifrån grundtanken att alla ska vara med. 

- I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att alla 

bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand. 

- Ingen toppning av lag får ske upp till och med 15 år. Med toppning avses i detta fall att ge en 

given plats i laget, mer speltid eller av de aktiva betraktat en attraktivare position i 

laget/gruppen. 

- Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem förutsättningar 

och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen. 

- Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning. 

- Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och 

match. 

- Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen. 

- Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism. 

- Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp. 

- Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom 

föreningens lag. 

- Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens 

ledare. 
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Utöver detta har ett antal riktlinjer tagits fram, den s k Ängbymodellen, som beskriver de förväntningar 

vi har på uppträdande hos ledare, spelare och föräldrar. Dessa riktlinjer finns med som appendix till 

detta dokument. 
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2 Om Ombudsmannarollen 

Ombudsmannarollen är en visselblåsarfunktion som syftar till att ha en neutral part dit såväl föräldrar, 

ledare och spelare inom Ängby IF, men också externa personer utanför föreningen, kan vända sig för 

att ta upp fall om det visar sig att representanter för föreningen inte uppför sig enligt de ovan nämnda 

kriterierna.  

Det går att vara anonym om så önskas. 

3 Vem är Ombudsman? 

Ombudsmannen är en roll i Ängby IF:s styrelse och väljs därmed varje år av Styrelsen.  

Vem det är framgår av Ängby IF:s hemsida, under presentationen av Styrelsen. 

4 Hur kontaktar man Ombudsmannen? 

Ett särskilt mailkonto inrättas, dit enbart Ombudsmannen har tillträde. 

Man kan också kunna ringa på Ombudsmannens telefonnummer.  

Dessa kontaktuppgifter ska finnas lättillgängligt på Ängby IF:s hemsida. 

5 Vad gör Ombudsmannen? 

Ombudsmannens uppgift är att agera så att eventuella missförhållanden klaras upp.  

Om någon representant (ledare, spelare, förälder) har uppträtt på ett sätt som inte stämmer överens 

med de krav som Ängby IF ställer (enligt ovan), så kommer vederbörande att kontaktas av 

Ombudsmannen eller någon annan i Styrelsen, och ombeds att ge sin version.  

Ombudsmannen rapporterar löpande till Styrelsen om inkomna fall. Styrelsen diskuterar 

handlingsplan och tar fram förslag på åtgärder för att komma tillrätta med eventuella problem. 

Är det en enstaka incident eller är det ett tecken på ett mer systematiskt beteende/missförhållande?  

I yttersta fall kan Styrelsen besluta att utesluta ledare och spelare från att representera Ängby IF. 
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