En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra
medlemmar, vår verksamhet och vårt varumärke.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst har i egenskap av Specialdistriktsförbund
(SDF) en närmare kontakt med våra klubbar ute i distriktet än vad Specialidrottsförbundet
(SF) har. Emellertid bedömer vi de flesta av de kriser och oegentligheter som kan uppstå i ett
SDF som att de framförallt kan uppstå i våra klubbar, eller med personer knutna till SDFet på
annat sätt, tillexempel personal på Distriktsförbundet (DF) eller personer vi träffar under
arrangemang. Förutom situationer där någon blir utsatt för ett brott, finns direkta kriser
såsom dödsfall eller allvarlig olycka. Distriktet finns alltid här som stöd för de kriser som kan
ske i en av våra medlemsföreningar.
Detta dokument kommer först att behandla trygg idrott, för att sedan behandla direkta
kriser.

Förebyggande arbete för en trygg idrott
Det finns mycket att göra i det förebyggande arbetet för en trygg idrott.
Värdegrundsarbete
Distriktet delar värdegrund med SFet och resterande idrottsrörelse, där idrotten vilar på fyra
grundpelare; Glädje och gemenskap, Allas rätt att vara med, Rent spel samt Demokrati och
delaktighet. Värdegrunden i sin helhet går att läsa i SB&K Distrikt Väst stadgar. Vi ser gärna
att våra föreningar arbetar aktivt med idrottens värdegrund för att göra den mer levande
och aktiv. Hjälp finns att få av distriktet och SISU för att jobba med värdegrunden. Bland
annat kan ni ställa er följande frågor och låta svaren vara genomsyrade av värdegrunden:
- Vilka handlingar är det som gör skillnad mellan människor?
- Vad är ett önskvärt beteende?
- Hur vet ni om ni själva har gått över gränsen? Om det sker, vart ska ni vända er då?
- Var vänder sig en person som blivit utsatt för något som inte känns bra?
En person ute i våra föreningar som vill vända sig till någon utanför den egna föreningen är
alltid välkommen att kontakta distriktets samordnare och styrelserepresentanter för hjälp.
Strategiskt jämställdhetsarbete
Jämställdhet och arbetet mot en jämställd idrott är aktivt i distriktet. Samordnaren går
kontinuerligt på utbildningar i HBTQ-frågor, jämställdhetsfrågor och frågor som rör
mansnormen inom idrotten. Även styrelsen har deltagit på utbildningar. Då det finns en
tydlig satsning från RFs sida finns det många utbildningar att tillgå och vi uppmanar våra
föreningar att vidareutbilda sig i dessa frågor. Ett redskap att använda sig av ute i
föreningarna är 4R-metoden som finns att tillgå här:
https://www.rf.se/globalassets/del_sisu-idrottsutbildarnavardefullt/dokument/largruppsplaner/largruppsplan-4r-metoden-jamstalldhet.pdf
Distriktet försöker också arbeta strategiskt med jämställdhetsfrågor, genom att involvera
hela styrelsen i dessa frågor och inte sätta en person som ansvarig för detta arbete. Vi

arbetar för att ha ett långsiktigt perspektiv på jämställdhet, maktstrukturer och
rekryteringsmetoder.
Handlingsplan
Distriktet har upprättat en handlingsplan för akuta händelser och om vi anar oråd. Vi
uppmanar våra föreningar att upprätta en liknande, som med fördel kan utgå från
distriktets.
1. Vad har hänt? Identifiera vad det är som har hänt. Är det akut (dödsfall, allvarlig olycka,
risk för suicid)? Är det akut så se till att säkra miljön för den som är utsatt. Vid risk för
oegentligheter tex sexuella övergrepp, mobbning, trakasserier, diskriminering, våld så säkra
även miljön här i form av att avlägsna den utsatta från sammanhanget.
Idrotten har generellt tidigare tyvärr varit bra på att ”utreda själva”. Gör inte det! Kontakta
polis om det handlar om ett lagbrott. Det är viktigt att inte påverka inblandade personer om
det blir ett polisärende.
Det är alltid en bra idé att kontakta Idrottsombudsmannen på RF om ni är osäkra på hur ni
ska hantera en situation och hur allvarlig den är. Hör hellre av er en gång för mycket än en
gång för lite!
Om den utsatta är ett barn är det viktigt att tänka på följande:
-

Ta direkt kontakt med barnets föräldrar. Om problematiken misstänks finnas inom
familjen så kontakta socialtjänsten.
Behövs kontakt med socialtjänsten för att stötta barnet?

Om förövaren finns i förbundet är det viktigt att tänka på följande:
-

Om förövaren sitter på ett förtroendeuppdrag (i distriktet är detta
styrelseuppdragen) ska denna gå på en omedelbar time-out under utredning.
Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som
ett lagbrott- kontakta socialtjänsten.

2. Vilka är inblandade? Identifiera vilka det är som är direkt och indirekt inblandade i krisen.
Tänk på vilka som ska få vilken information. I distriktet kommer samordnaren direkt få rollen
som den som tar emot och filtrerar vilka som behöver vilken information i dialog med
ordförande.
3. Är det ett lagbrott? Är det ett stadgebrott? Om det är ett lagbrott ska polisen kontaktas
direkt, vid osäkerhet kontakta polisen för rådgivning. Om händelsen är ett stadgebrott
kommer distriktet kontakta SF. Våra föreningar är välkomna att kontakta distriktet. Om det
varken är ett lag- eller stadgebrott kommer distriktet med hjälp av SISU-distriktet lösa
händelsen själva.
4. Vilka behöver vilken information och stöd? Identifiera vilka som behöver vilken form av
stöd. Distriktet utgörs av samordnaren samt styrelsen. Vilka av dessa behöver stöd?
Informationsflödet kommer samordnaren ha ansvar över och vem som behöver vilken
information. I händelsen att samordnaren själv är den utsatta/ förövaren kommer

ordförande bli ansvarig för informationsflödet. Vid händelser ute i distriktets föreningar är
distriktet som tidigare nämnt gärna ett stöd. Tänk på den personliga integriteten! Identifiera
också vilket stöd förövare och den utsatta behöver.
5. Följ den rutin som vi byggt upp under det förebyggande arbetet för att följa upp det som
hänt.
Nätverk
Distriktet har god kontakt med SF i Stockholm. Om en kris som kommer påverka inte bara
distriktet utan även SF uppstår, utser SF en pressansvarig. Vi försöker hålla god kontakt med
DF, SISU och andra personer som när en kris är framme kan vara av värde att kontakta.
Telefonnummer som distriktet har tillgång till och även uppmanar våra föreningar att ha
kontakt med är bland annat:
Mona Lundqvist, Generalsekreterare SB&K: 08-714 57 70
Lisa Brynggård, Idrottskonsulent för SB&K Distrikt Väst: 070-926 58 08
Elin Johansson, Förbundsjurist på RF: 08-699 61 43, elin.johansson@rf.se
Idrottsombudsmannen på RF: 08-627 40 10
Socialstyrelsen (växelnummer): 075-247 30 00
Landstinget, BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin): 033-616 16 70
Polisen: 112, 114 14
Kvinnojourer i Väst: info@kvinnojourerivast.se
Sakkunnig i barn- och ungdomsfrågor i på Västra Götalands Idrottsförbund, Emma Svensson:
070-926 58 24
BRIS: 031-750 11 30
Rädda Barnen: 08-698 90 00
Friends: 08-545 519 90 (växelnummer, vi tillhör region Väst)
Hedersförtryck.se, ett initiativ av länsstyrelsen Östergötland som arbetar med frågor
relaterade till hedersförtryck: 010-223 57 60
RFSL Göteborg: 031-788 25 10
Make equal, ideell organisation som arbetar med frågor om mansnormen och manlighet:
info@makeequal.se
Identifiera och arbeta med riskzoner
Som distrikt är det styrelserummet och när vi och våra föreningar är ute på arrangemang
under distriktets regi samt under resor som det framförallt finns risker. I våra föreningar kan
vi identifiera betydligt fler riskzoner och vi hjälper gärna till vid uppkomst av dessa, även om
dem inte är direkt knutna till distriktets krishantering.
Skapa trygga idrottsmiljöer
Distriktet utgörs av styrelseledamöter samt en samordnare. Dessa kommer i enlighet med
vad RF rekommenderar lämna utdrag ur brottsregistret. Vi gör detta för att vara ett gott
exempel för våra medlemsföreningar, där det är av största vikt att brottsregisterutdrag

lämnas. Här har många personer direkt kontakt med barn och även om utdrag ur
brottsregistret är ett trubbigt vapen är det ett steg på rätt väg mot tryggare idrottsmiljöer.
Vi uppmanar våra medlemsföreningar att ta referens på de personer de har som ledare från
tidigare idrottsföreningar och uppmanar också till att utbilda tränarna ute i föreningarna.
Checklistan för förebyggande arbete för trygg idrott ska granskas årligen av styrelsen för att
kolla att den är fortsatt aktuell.

Direkta kriser
Vid händelse av en direkt kris, såsom dödsfall eller allvarlig olycka följer distriktet SB&Ks
krishanteringsplan https://www.budokampsport.se/ansokningar/risk-och-krishantering/
Vi har inte identifierat någonting i krishanteringsplanen som skulle behöva ske annorlunda
på Distriktsnivå. Då vi faller naturligt under SF och alla direkta kriser som kan drabba både
distriktets direkta personer (samordnare och styrelsen) och våra medlemsföreningar
kommer drabba även SF är deras krishanteringsplan en bra guide för även oss.
Vi vill ödmjukast uppmana alla våra medlemsföreningar att läsa igenom de dokument som
finns från RF, SF och SDF som kan hjälpa oss alla när någon form av olycka är framme.
Dokument och planer som är bra att hålla levande ute i föreningarna såväl som i distriktet är
bland annat:


Stadgarna och värdegrunden för förbundet och distriktet. Finns på distriktets
hemsida
 SB&Ks policy för jämställdhet och mångfald ”Öppen mångfald”. Finns att ladda ner
som PDF eller beställa som bok på förbundets hemsida
 SB&Ks krishanteringsplan. Finns att ladda ner som PDF på förbundets hemsida
 RFs dokument ”Skapa trygga idrottsmiljöer”. Finns att beställa till föreningen eller
läsa online på RF.se

