
Handlingsplan mot kränkande behandling - Värmdö Hockey
– så som mobbning, kränkande beteende eller trakasserier

Kontaktuppgifter krisgruppen:
Therese Herry krishantering@varmdohockey.se

Krisgrupp
Medlemmar i krisgruppen består av Värmdö Hockeys styrelse (alt. en tillsatt arbetsgrupp). 
Vid en kritisk situation leds arbetet av utsedd samordnare eller vice samordnare.
Samordnare: Therese Herry
Vice samordnare: Patrick Gradin

Steg 1 – Någonting har hänt

• AGERA – visa tydligt att du uppmärksammat vad som hänt och att detta inte är acceptabelt 
i Värmdö Hockey

• Reflektera över situationen, prata med annan ansvarig, värdera det inträffade
• Meddela krisgruppen/samordnaren vad som hänt som därefter stöttar dig hur vi går vidare

             med det inträffade

Steg 2 – Upprepade händelser

• AGERA - ett upprepat dåligt beteende måste uppmärksammas, detta gäller spelare,
             ledare/tränare, aktiva inom organisationen och vårdnadshavare

• När en spelare har ett upprepat dåligt beteende: för dialog med lagledaren och
             vårdnadshavare, meddela även styrelsen/krisgruppen som kan stötta i situationen

• När en ledare/tränare har ett upprepat dåligt beteende: prata med lagledaren eller annan
             ansvarig och styrelsen/krisgruppen som tar över ärendet och pratar med berörd person

• När en vårdnadshavare har ett upprepat dåligt beteende: prata direkt med vårdnadshavaren
             alt gör lagledaren det, är situationen obekväm kontaktar du styrelsen/krisgruppen som för
             fortsatt dialog med vårdnadshavare med hänvisning till våra riktlinjer

Steg 3 – Det dåliga beteendet förbättras ej trots tillsägelse
• Varning! Sker i samråd med styrelsen/krisgruppen

Steg 4 – Det dåliga beteendet förbättras ej trots varning
• Bestraffning
• Styrelsen/krisgruppen tar beslut om bestraffning t ex genom avstängning på träning/tävling

             eller annan aktivitet
• Åtgärdsplan genom att t ex ta en paus, vägledning i beteendeförändring, uteslutning ur

             föreningen

Mobbning = upprepade kränkningar samt utfrysning, fysiskt och psykiskt
Kränkning = beteende där mottagaren tar illa vid sig, sexuella trakasserier

Övriga viktiga telefonnummer
Sthlms Ishockeyförbund: 08-556 716 60
Centrum för unga brottsoffer: 08-570 476 17
Friends: Rådgivning 070-725 54 30
Försäkringar/Skadeanmälan: Svedea 0771-160 161


