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Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och 

kränkande behandling för Uppsala Ponnyklubb. 

 

 

Policy och värdegrund 

Uppsala Ponnyklubb är en ideell förening som vill ge sina medlemmar möjlighet att delta i en 

öppen föreningsverksamhet där man trivs och känner sig välkommen. Mobbing, 

diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier är inte acceptabelt i vår 

förening. Vi ska arbeta med att förebygga detta och samtliga anställda och medlemmar ska 

känna till handlingsplanen. 

 

Föreningens mål 

Ledare 

- Alla ledare vet vad mobbning, diskriminering, kränkning och sexuella trakasserier är.  

- Alla ledare är införstådda med vad föreningens handlingsplan innebär.  

- Alla ledare agerar utifrån den.  

Barn och ungdomar 

- Alla barn och ungdomar vet vad mobbning, diskriminering, kränkning och sexuella 

trakasserier är. 

- Alla barn och ungdomar vet hur man är en schysst kompis. 

- Alla barn och ungdomar vågar berätta till en ledare om någon bryter mot målen i 

handlingsplanen. 

Aktiva vuxna 

- Alla aktiva vuxna vet vad mobbning, diskriminering, kränkning och sexuella 

trakasserier är. 

- Alla aktiva vuxna vågar berätta till en ledare om någon bryter mot målen i 

handlingsplanen alternativt agerar själva.  

Föräldrar 

- Samtliga föräldrar till barn och ungdomar är införstådda med vad föreningens 

handlingsplan innebär och agerar utifrån den.  

 

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan: 

- Värdegrunderna för Uppsala Ponnyklubb. 

- Ledstjärnorna för Uppsala Ponnyklubb och ridsporten. 

- Barnkonventionen. 

- Idrotten Vill. 

- Ridsporten Vill. 



2 
 

 

Förklaring av definitioner kopplat till exempel från vår verksamhet 

 

 

Mobbning 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar eller ord från en eller flera personer. 

Exempel från vår verksamhet: 

Någon bjuds inte in vid till exempel fika efter ridlektion. 

Någon får upprepade negativa kommentarer på sociala medier.  

 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan 

förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner.  

Exempel från vår verksamhet: 

Vid skilda åsikter i samband med till exempel hästhandtering och ridning kan negativa blickar 

och kommentarer uppstå. 

 

Diskriminering 

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, 

etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och 

religiös eller politisk åsikt. Underförstått betyder det att det är någon negativt för den utsatte. 

Exempel från vår verksamhet: 

En person blir utanför och hånad då personens familj inte har råd att betala för ett läger men 

resten av personens kompisgrupp deltar på lägret.  

 

Sexuella trakasserier/Sexuellt ofredande 

Sexuella trakasseriers definition enligt lag är ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker 

någons värdighet”. Sexuellt ofredande är när en person sexuellt berör, blottar sig för en annan 

person eller får den andra personen att medverka i någon form av sexuell handling som inte är 

tvång eller våldtäkt.  
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Aktiviteter för föreningens förebyggande arbete 

 

Ledare 

- Regelbundna möten för att diskutera och påminna om handlingsplanen. 

- Ledarna deltar i utbildningar för att öka sin kunskap om vikten av att handlingsplanen 

genomförs. 

- Ledarna ska vara goda förebilder. 

- Sprida information kring handlingsplanen, värdegrund och ledstjärnor.  

 

Föräldrar 

- Information via Hippocrates och övriga medier som föreningen använder sig utav. 

- Nyhetsbrev med relevant information. 

- Sprida information kring handlingsplanen, värdegrund och ledstjärnor.  

 

Aktiva vuxna 

- Nyhetsbrev med relevant information. 

- Sprida information kring handlingsplanen, värdegrund och ledstjärnor.  

 

Barn och ungdomar  

- Värdegrundsarbete i form av aktiviteter. 

- Ungdomssektionsstyrelse deltar i arbetet för att uppmärksamma handlingsplanen och 

föra den vidare på aktiviteter.  

- Avsuttna aktiviteter med fokus på gemenskap.  

- Sprida information kring handlingsplanen, värdegrund och ledstjärnor.  

 

Alla som besöker anläggningen 

- Information i form av tavlor utsatta runt om på anläggningen. 
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Såhär agerar vi om något händer: 

Stegvis från 1 till 4. 

Ledare: 

1. Den som uppmärksammar situationen kontaktar ridskolechef eller annan personal. 

2. Ansvarig person pratar enskilt med aktuella personer. 

3. Ansvarig person pratar med inblandade gemensamt samt kommer fram till en lösning. 

Eventuellt ges en skriftlig varning. Om en polisutredning blir aktuell vid ett alvarligare 

brott så blir den personen som utreds avstängd under utredningstiden. 

4. Vid upprepade tillfällen så får inte den aktuella ledaren ha kvar sin ledarfunktion. 

 

Föräldrar: 

1. Den som uppmärksammar situationen kontaktar ridskolechef eller annan personal. 

2. Ansvarig person pratar enskilt med aktuella personer. 

3. Ansvarig person pratar med inblandade gemensamt samt kommer fram till en lösning. 

4. Skarp skriftlig varning från styrelsen. 

 

Aktiva vuxna: 

1. Den som uppmärksammar situationen kontaktar ridskolechef eller annan personal. 

2. Ansvarig person pratar enskilt med aktuella personer. 

3. Ansvarig person pratar med inblandade gemensamt samt kommer fram till en lösning. 

4. Vid upprepande tillfällen blir personen avstängd från att delta i föreningens 

verksamhet. 

 

Barn och ungdomar: 

1. Den som uppmärksammar situationen kontaktar ridskolechef eller annan personal. 

2. Ansvarig person pratar enskilt med aktuella personer och vid behov kontaktar 

vårdnadshavare. 

3. Ansvarig person pratar med inblandade gemensamt och kommer fram till en lösning. 

4. Vid upprepande tillfällen blir personen avstängd från att delta i föreningens 

verksamhet. 

 

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande: 

1. Den som uppmärksammar situationen kontaktar ridskolechef eller annan personal. 

2. Ansvarig person och en styrelsemedlem pratar enskilt med aktuella personer och om 

den utsatta personen är minderårig ska vårdnadshavare kontaktas. 

3. De inblandade stöttar den utsatta personen till att göra en polisanmälan. 

4. Om förövaren blir fälld för ett brott som begåtts i föreningens verksamhet ska 

personen stängas av från fortsatt deltagande i verksamheten. 
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Oro för att en minderårig far illa: 

 

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns 

situation? 

Gabriella Pernler, ridskolechef, upk@uppsalaponnyklubb.se 018 317103 samråd med Lena 

Smith, personalansvarig från styrelsen. 

 Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten? 

Gabriella Pernler, ridskolechef, 

Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott? (Exempelvis vid 

sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande) 

Gabriella Pernler, ridskolechef, upk@uppsalaponnyklubb.se 018 317103 samråd med Lena 

Smith, personalansvarig från styrelsen. 

Telefonnummer till polisen: 114 14 

 

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen? 

Gabriella Pernler, ridskolechef, upk@uppsalaponnyklubb.se 018 317103), samråd med Lena 

Smith, personalansvarig från styrelsen. 

 

Vem informerar föräldrar eller vårdnadshavare, i detta fall lämpligt? 

Gabriella Pernler, ridskolechef, upk@uppsalaponnyklubb.se 018 317103 samråd med Lena 

Smith, personalansvarig från styrelsen. 

 

Vid behov, vem informerar övrigt berörda/drabbade? 

Gabriella Pernler, ridskolechef, upk@uppsalaponnyklubb.se 018 317103 samråd med Lena 

Smith, personalansvarig från styrelsen. 
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