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Krav på registerutdrag ur belastningsregistret 
 

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha 

kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. 

 

I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: 

mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller 

grovt rån.  

 

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller 
regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdraget 

ska alltid ske vid nytillsättningar. 

 

Riksidrottsförbundets beslut innebär också att föreningen är ansvarig för att kontrollen 

genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar 

det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har 

genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. 

 

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för 

alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. 

 

Vidare tydliggör Riksidrottsförbundet bland annat följande i sin guide att: 

• Förening ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på 

annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. 

• Barn är alla under 18 år. 

• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. 

Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av 
föreningen. Endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får 

dokumenteras. 
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Tillämpning i Hikari Aikidoklubb 
 

Hikari Aikidoklubb som medlem i Riksidrottsförbundet är bunden att följa påbudet om 

utdrag ur belastningsregistret, men ser också denna kontroll som en självklar och viktig del i 
att verka för tryggheten i föreningen. 

Denna policy avser att tydliggöra de åtgärder Hikari Aikidoklubb ska vidta för att följa 

påbudet.  

 

Omfattning 

Följande gäller i Hikari Aikidoklubb: 

• Alla funktionärer omfattas av kravet om registerutdrag, dvs förtroendevalda såväl som 

utsedda (instruktörer och andra).  

• Om en medlem ej har ett prickfritt utdrag kan hen inte väljas eller utses till funktionär i 

föreningen. 

• Om en medlem ej visar upp ett utdrag kan hen inte väljas eller utses till funktionär i 

föreningen. 

• Vid personval vid årsmöte ska registerutdrag ha uppvisats innan årsmötet. 

• Vid nytillsättning av funktionär som inte väljs vid årsmöte ska registerutdrag ha uppvisats 

innan tillsättningen. 

• Registerutdrag ska uppvisas senast vartannat år. 

• Om två år passerar från datumet registerutdraget uppvisades senast, ska medlemmen ta 

time-out från sitt uppdrag till dess att ett nytt giltigt prickfritt registerutdrag uppvisas. 

 

Arbetsordning 

Vidare gäller att: 

• Föreningen ska upprätta och underhålla ett register över föreningens funktionärer där det 

noteras om kontroll är genomförd för funktionär samt när. 

• Föreningen ska utse en i styrelsen samt en i valberedningen att tillsammans ansvara för att 

kontrollen utförs. 

• Medlemmar som kan komma ifråga som funktionär i föreningen ska upplysas om kravet 

på registerutdrag och om de är mellan 15-18 år att de behöver målsmans hjälp.  


