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VARSLINGSRUTINER VED SEKSUELL TRAKASSERING OG
OVERGREP
Overordnet:
Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, inkl. Norges Squashforbunds varslingsrutiner,
skal fremkomme tydelig på våre nettsider og gjøres kjent i organisasjonen gjennom våre klubbesøk og
kurs/samlinger.

Videre følger NSqFs gjeldene varslingsrutiner ved seksuell trakassering og overgrep, iht. Anbefalt struktur fra
Norges Idrettsforbund.

1.

Har du ansvar i organisasjonen, og har fått informasjon om seksuell trakassering og/eller overgrep?

o

Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep

o

Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd

o

Sørg for at saken blir håndtert i forbundet, se råd under.

2.

Hva skal forbundet gjøre når det blir varslet om seksuell trakassering eller overgrep?

o

Forbundet skal ta alle meldinger alvorlig

o

Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal videreføres og håndteres av oppnevnt ansvarlige,
Tord Bakke Arvesen (generalsekretær) og/eller Terje Finholdt (president i forbundsstyret).

Kontaktinformasjon:

o

Tord Bakke Arvesen

Tlf: 986 55 268 – E-post: Tord.bakkearvesen@squash.no

Terje Finholdt

Tlf: 934 00 320 – E-post: Terje.finholdt@dnb.no

Andre personer innad i forbundet som blir kontaktet av noen om en slik sak skal straks ta dette videre
til de ansvarlige nevnt over.
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o

Om det gjelder overgrep mot en myndig person skal man sterkt oppfordre personen om å selv melde
saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet eller eventuelt styret/forbundet.
I saker som kan være lovbrudd skal man kontakte politiet med det samme (samme
dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800.
•

Hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, skal man kontakte politiet, og legge
fram saken slik du observerer at den er og spørre de om råd.

•

Forbundet skal avklare sin oppfølging av slike saker med politiet, for å ikke
ødelegge for politiets etterforskning.

I andre saker skal de ansvarlige håndtere saken så snart som mulig, og senest innen
en uke.
•

Dette bør skje ved at de oppnevnte ansvarlige avtaler et møte med de
involverte.

o

Forbundet skal aldri hindre eller råde noen fra å kontakte politiet

o

Kontakt NIF for hjelp til håndtering av saker i forbundet

Ansvarlig rådgiver NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57 – E-post:
havard.ovregard@idrettsforbundet.no

3.

Saksgang i Norges Squashforbund
o

Det er de oppnevnte ansvarlige i forbundet som håndterer alle varslingssaker.
Som i andre saker skal oppnevnte ansvarlige og styrets medlemmer vurdere sin
habilitet i hver enkelt sak

o

Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.
Dette gjelder både om noen blir dømt i saken, eller om saken ender med frikjennelse
eller at saken blir lagt bort (henlagt).

o

Mens saken er under behandling av politi eller rettssystemet, skal forbundet;
Vurdere om saken skal meldes inn til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte
Be person(er) som er beskyldt for å ha utført handlinger i strid med våre regler og
retningslinjer om vold, overgrep eller seksuell trakassering om å ha en tilbaketrukket
rolle til saken er ferdig behandlet.

o

Saker som ikke er politisaker, eller som er ferdig håndtert av politi/rettssystem, skal følges
opp og ferdigbehandles av de oppnevnte ansvarlige.

o

De oppnevnt ansvarlige for varslingssaker i forbundet bør holde separate møter med de
involverte, og vurdere om man skal innhente informasjon andre steder for å avklare saken. På
bakgrunn av informasjonen legger de frem saken for forbundsstyret.

o

Forbundet kan rådføre seg med NIF i slike saker.
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o

4.

ALLE saker behandles konfidensielt, for å ivareta de involverte.

Forbundet skal loggføre hver sak

De ansvarlige i forbundet skal alltid opprette en sakslogg når de mottar meldinger som omhandler
vold, seksuell trakassering eller overgrep. Her loggføres de ulike sakene med, dato, tidspunkt for
mottatt henvendelse og hva hendelsen dreier seg om.
o

Loggen kan være i dette formatet:

[Dato] [Tidspunkt] X mottok telefon/e-post om saken fra person Y
[Dato] [Tidspunkt] X snakket med oppnevnt ansvarlig om saken
[Dato] [Tidspunkt] Oppnevnt ansvarlig snakka med person Y
[Dato] [Tidspunkt] Oppnevnt ansvarlig informerte styret
Unngå å skrive personopplysninger i loggen
o

Målet med loggen er enkelt å kunne gjøre greie for sakens gang i forbundet. Dette bidrar til en ryddig
saksgang internt, men er også viktig dersom saken skulle være av alvorlig grad, og senere bli fulgt opp
av andre instanser, f eks. Politi eller NIFs domsutvalg.

o

Logg og all saksinformasjon skal håndteres konfidensielt, og av så få personer som mulig for å ivareta
de berørte.

5.

håndtering av informasjon

-

De ansvarlige skal sikre at informasjonen om saken ikke blir formidlet til andre enn de som trenger det
for å håndtere saken

-

I saker som kan gjelde lovbrudd skal de ansvarlige spørre politiet om råd før de informerer andre
personer i forbundet

-

Ryktespredning og snakk gjør politiets etterforskning vanskeligere, og er en ekstra belastning for de
menneskene saken gjelder.
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6.

Ta vare på de involverte

-

De ansvarlige skal ivareta de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til
unødig påkjenning for disse.

-

De ansvarlige har et særlig ansvar for å ta vare på den/de som kan ha opplevd trakassering eller
overgrep, og legge til rette for at den/de skal kunne fortsette i sin rolle.

7.

Reaksjoner

-

Seksuell trakassering, overgrep og brudd på NIFs og NSqFs retningslinjer mot seksuell trakassering kan
sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser.
o

Dette innebærer at forbundet som organisasjonsledd i NIF, kan påtale forholdet til NIFs
domsutvalg

o

Domsutvalget kan sespendere vedkommende i vente på endelig avgjørelse, og kan etter
denne gi en reaksjon som blant annet kan omfatte utestengelse fra all deltakelse i norsk
idrett.

o

Når det blir vurdert å påtale et forhold til NIFs domsutvalg, bør man kontakte NIF for
nærmere rettledelse.

-

Om forbundet vil gi andre reaksjoner, bør man konferere med NIF før man gir en reaksjon på den gitte
hendelsen.

8.

Kontakt

-

For mer informasjon og støtte kontaktes NIF sentralt:
Ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. ØVregård, Tlf: 91 77 31 57, e-post:
havard.ovregard@idrettsforbundet.no
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