
Likabehandlingsplan Jönköpings Skridskoklubb 

	  

Jönköpings Skridskoklubb strävar efter en god idrottsmiljö där alla medlemmar 
arbetar i ömsesidigt förtroende och respekt. Alla medlemmar ska känna sig 
välkomna. Åkare, tränare och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följa riktlinjer 
för värdegrunden och uppträda efter etiska riktlinjer uppställda av föreningens och 
förbundets policy och regler. Utgångspunkt i verksamhetens värdegrund är hämtad 
ur Riksidrottsförbundets Idrotten Vill: 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2808/ImageVaultHandler.aspx 

Mål 

Skridskoklubben skall tillämpa Lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn, tränare och föräldrar så att ingen som deltar i 
klubbens verksamhet utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av 

• kön 
• etnisk tillhörighet  
• religion eller annan trosuppfattning  
• sexuell läggning 
• funktionshinder  
• eller utsätts för annan kränkande behandling 

	  

Handlingsplan  

Ansvarig för framtagande av likabehandlingsplan och uppföljning av den samma är 
klubbens styrelse. 

Alla medlemmar i föreningen, åkare, föräldrar och tränare, har ansvar för att 
motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan antas vara i 
strid med lagen.  

 

Styrelsen är den samordnande länken då någon medlem upplever sig kränkt. 
Styrelsen ansvarar för att planen förankras hos alla medlemmar.  
 

Åtgärder 

När något inträffar som strider mot lagen ska styrelsen underrättas.  Alla 
medlemmar har rättighet och skyldighet att meddela styrelsen om misstänkta 
kränkningar förekommer. Om någon medlem känner sig kränkt kan och bör det 
anmälas till styrelsen. Styrelsen ansvarar för att ärendet utreds och nödvändiga 
åtgärder vidtas.  

Den enskilde kan i känsliga fall begära att vara anonym.  



Equal treatment plan Jönköping Skating Club 

	  

Jönköping Skating Club strives for a good sporting environment where all members 
work in mutual trust and respect. All members should feel welcome. Skaters, 
trainers and parents have a shared responsibility to follow the guidelines values 
and occur following ethical guidelines set by the Association and the Association's 
policies and rules. Starting point of the activity values are taken from the 
Riksidrottsförbundets Idrotten Vill: 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2808/ImageVaultHandler.aspx	  

Aim 

The skating Club shall apply the Act Prohibiting Discrimination and Other 
degrading treatment of children, coaches and parents so that no one involved in the 
club’s activities are subjected to discrimination or harassment on the basis of 

• gender 
• ethnicity 
• religion or belief 
• sexual orientation 
• disability 
• or subjected to other degrading treatment 

	  

Action plan 

Responsible for preparing equal treatment plan and follow-up of the same is the 
club's board. 

All members of the club, skaters, parents and coaches, have a responsibility to 
discourage, prevent and detect actions and attitudes that can be assumed to be in 
violation of the law. 

 

The Board is the coordinating link if any member feels offended. 

The Board is responsible for the plan to be established by all members. 

	  

Actions 

When something happens that is contrary to the law, the Board must be informed. 
All members have the right and obligation to inform the board about suspected 
violations. If any member feels aggrieved can and should it be reported to the 
Board. The Board is responsible for the matter to be investigated and that 
necessary action is taken. 

The individual may in sensitive cases request to remain anonymous. 


