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3.4 Håndtering og varsling av krisesituasjoner
Ulfstind tar enhver form for uønsket adferd alvorlig, det være seg mobbing, seksuell
trakassering/misbruk eller annen form for overgrep mot barn og unge.
Klubbens ledelse skal til enhver tid orienteres og bidra i vanskelige saker. Hvis du som tillitsvalgt i
Ulfstind er sterkt bekymret for et barn eller en ungdom, skal du ta kontakt og drøfte situasjonen med
klubbens leder, eller den leder utpeker. Alle medlemmer i styret har taushetsplikt.
Det vil etter drøfting bli tatt en avgjørelse for videre saksgang. Bekymringsmeldinger fra klubb skal i
hovedsak gå til barnevern og/eller politi. Saken vil etter dette håndteres av offentlige aktører med
kompetanse på område. Den viktigste oppgaven for klubben er å melde fra ved mistanke/ undring
over barns/ voksnes adferd. Klubben vil også søke bistand fra idrettskretsen i slike saker etter behov.
Er du akutt bekymret, så bør du umiddelbart kontakte politi og/eller barnevernet for en prat. Her er
det mulighet for å diskutere en slik sak anonymt og få råd av fagfolk om veien videre. Får du ikke tak i
klubbens ledelse (ferie, reise e.l.) kontakt politi og/eller barnevern uansett. Det er alltid barnets beste
som skal vurderes og vektlegges.
Eksempler på ting som skal varsles:
- Vold
- Omsorgssvikt
- Seksuelle trakasseringer
- Mobbing
Ved oppdagelse eller sterk mistanke om slike forhold skal dette meldes som beskrevet overfor.
Dersom det skjer:
- Hærverk og andre skader på anlegg
- Tyveri, underslag eller andre tilsynelatende lovbrudd
- Alvorlige ulykker
- Dødsfall innad i klubben
Meld fra til klubbens leder eller andre i styret.
Tiltak fra klubbens ledelse:
Melding om voldsepisoder
Klubbens leder eller den som hun/han utpeker skal
- Sette seg inn i saken, ved å få alle parter til å uttale seg
- Kalle sammen partene og deres foresatte til samtaler, enten i lag eller hver for seg
- Finne forslag til løsninger og sette disse i verk
- Vurdere politianmeldelse eller melding til barnevernet ved særdeles grove forhold
- Vurdere suspensjon av aktører
Melding om mistanke ved omsorgssvikt
Klubbens leder eller den som hun/han utpeker skal i samråd med min 2 andre medlemmer i styret
- Sette seg inn i saken hvis mulig
- Vurdere et anonymt møte med Barnevernet
- Orientere styrets medlemmer om saken
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Melding om oppdagelse / mistanke om seksuell trakassering
Ved mistanke / oppdagelse av direkte fysisk seksuell trakassering:
Klubbens leder skal:
- Melde saken til politiet snarest
- Bistå foresatte, berørte medlemmer og politi etter behov
Ved mistanke / oppdagelse av seksuell krenkende adferd / ordbruk etc.
Klubbens leder skal:
- Sette seg inn i saken og vurdere tiltak
- Søke råd hos offentlige instanser etter behov
- Ta opp forholdet med berørte parter
- Vurdere å melde saken til barnevern og/eller politiet
- Bistå foresatte, berørte medlemmer og politi etter behov
I en slik vurdering vil det være mange momenter. Eksempler på dette kan være
- Barn – barn
- Voksen – barn
- Voksen – voksen
- Enkelt hendelser eller gjentakende hendelser
- Fysisk, verbalt, sosiale medier etc.
Klubbens leder skal søke råd hos fagpersoner hos barnevern, politi etc. for å få vurdert situasjonen,
alt etter alvorlighetsgraden på hendelsene.
Melding om mobbing
Klubbens leder eller den som hun/han utpeker skal
- Sette seg inn i saken, ved å få alle parter til å uttale seg
- Kalle sammen partene og deres foresatte til samtaler, enten i lag eller hver for seg
- Finne forslag til løsninger og sette disse i verk
- Vurdere suspensjon av aktører
Hærverk og andre skader på anlegg
Klubbens leder eller den som hun/han utpeker skal
- Sette seg inn i saken
- Vurdere alvorligheten i saken
- Anmelde forholdende til politi i samråd med styret
- Melde inn skadene til forsikringsselskap og Tromsø kommune etter behov
Tyveri, underslag eller andre tilsynelatende lovbrudd
Klubbens leder eller den som hun/han utpeker skal
- Sette seg inn i saken
- Vurdere alvorligheten i saken
- Anmelde forholdende til politi i samråd med styret
- Melde inn skadene til forsikringsselskap og Tromsø kommune etter behov
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Alvorlige ulykker
Ved alvorlige ulykker skal de først og fremt meldes fra til lege, politi og evt. brannvesen. Klubbens
leder skal deretter ha beskjed så snart som praktisk mulig.
Klubbens leder eller den som hun/han utpeker skal
- Orientere seg om situasjonen
- Bistå lege, politi og brannvesen etter behov
- Kalle sammen styret så snart som mulig og forberede informasjon utad
- Informere
- Bestemme nødvendige tiltak innad i klubben
Dødsfall innad i klubben
Ved dødsfall hos medlemmer skal klubbens leder eller den hun/han peker ut:
- Sende kondolansemelding til pårørende
- Ordne med blomster og/eller krans til begravelse
- Stille i begravelse
- Bistå pårørende ved behov
- Orientere klubbens medlemmer etter behov.
- Søke råd, samarbeide med Den Norske Kirke evt. andre trossamfunn for råd og bistand.
Ved dødsfall forårsaket av ulykker, eller ved annen plutselig død, er det politiet som skal håndtere
varsling av pårørende. Før klubbens tiltak beskrevet overfor iverksettes, skal det forsikres at
pårørende er varslet om dødsfallet av politi aller andre myndigheter
Taushetserklæring
Alle saker i denne prosedyren skal undras offentlighet, dvs. kun styrets medlemmer og andre
personer etter behov kan informeres, så fremt taushetserklæringen er signert. Kun styrets leder eller
den hun/han utpeker skal uttale seg offentlig.
Skriftlighet og dokumentasjon
I slike saker skal det vurderes hvorvidt det skal føres protokoller, logger eller referater. Dette fordi vi
som klubb ikke har de nødvendige systemer for sikker håndtering av dokumenter som skal unndras
offentlighet. Der man er nødt til å nedtegne rapporter etc. skal det anonymiseres så langt som mulig,
og slettes etter at saken er løst. Offentlige instanser vil lagre slike rapporter forsvarlig dersom de er
mottaker.

