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Hej alla engagerade tränare, ledare och frivilliga inom Sundbyberg IK Innebandysektion 
 
Riksidrottsförbundet har beslutat om att alla svenska klubbar från och med den 1 januari 2020 
ska begära ett så kallat begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som är anställd 
eller har uppdrag i föreningen och därmed regelbunden kontakt med barn (tränare, materialare, 
lagledare etc). Sundbyberg IK står bakom detta och ser positivt till initiativet. Att begära in 
utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som gäller lika för alla, oavsett hur länge 
en person verkat i föreningen. Sundbyberg IK är som förening ansvariga för att denna kontroll 
genomförs, men det är den enskilde personen som måste begära utdraget från Polisen. Därför 
ber vi er alla att begära ut ett registerutdrag och visa upp det för SIK Innebandys styrelse. Vi 
tackar på förhand för er hjälp med att skynda på detta så vi alla så tidigt som möjligt under 2020 
hinner att visa upp våra utdrag. 
 
Följ processen nedan steg för steg. Vi önskar få se ditt utdrag absolut senast den 19 mars 
2020. Vänligen påminn alla ledare/tränare om detta.    
 
 Gör så här! 
 
1.     Gå in på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-
och-kontakt-med-barn/   
 
2.     Fyll i blanketten ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg 
(442.14)”. Skriv ut blanketten, skriv under och skicka den till polisen (adress står på blanketten), 
alternativt scanna in dokumentet och skicka in det digitalt. Tips; finns bra appar (en del 
kostnadsfria) att ladda ner för iPhone/Android, där man kan scanna in via telefonens kamera. 
 
3.     Efter ca två veckor får du hem ett registerutdrag som du sedan visar upp för styrelsen. 
 
4.     Styrelsen sparar inga uppgifter utan enbart för logg på om utdraget visats upp eller ej. 
 
5.     Klart! 
 
 
Vad händer om jag inte gör detta? 
 
Det är viktigt att du genomför detta registerutdrag. Görs inte ett utdrag kan vi inte längre 
engagera de ledare som vill vara verksamma inom klubben, vilket så klart vore mycket tråkigt. 
 
Om ni har frågor kring beslutet eller policyn kontakta gärna 
föreningens styrelsen@sikinnebandy.se. 
 
Om ni vill läsa mer om Riksidrottsförbundets satsning på Trygg Idrott kan göra det 
här https://www.rf.se/rfarbetarmed/tryggidrott 
 
Önskar er alla en fortsatt fin senvinter och vår med massa fartfyllda träningar! 
 
Hälsar, 
 
Styrelsen Sundbyberg IK Innebandy 
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