Retningslinjer seksuell trakassering og overgrep
Retningslinjer som gjelder Vestkantsvømmerne og i hele norske idretten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle skal behandles med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon,
handling eller behandling som kan oppleves som krenkende
Unngå berøring som kan oppleves som uønsket
Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuell ladet.
Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler kjønn eller seksuell orientering på
en negativ måte.
Klubben skal tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet
Trenere / instruktører skal unngå kontakt med utøvere i private rom uten at der er
flere til stedet eler det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
Alle skal vise respekt for hverandre – utøvernes, trenernes og ledernes privatliv
Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas
opp og avklares åpent i miljøet.
Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle
tjenester i retur.

Prosedyre ved uønskede hendelser:
Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene mot seksuell
trakassering og overgrep.
Om du opplever noe i Vestkantsvømmerne som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag,
ønsker vi at du varsler oss. Ta kontakt med daglig leder, trener, styreleder eller en annen i
klubben som du er fortrolig å snakke med.
Vi behandler alle våre varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten for den som
varsler og blir varslet om ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for videre
behandling.
Den i klubben som mottar varslingen kan søke hjelp innad i klubbens styre og stell etter
behov, men må samtidig sørge for at for at taushetsplikten overholdes. Dette gelder både i
forhold til den som opplever overgrepet, og den som blir beskyldt for slik oppførsel.
Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige vil foresatte straks bli informert.
Deretter skal den som mottar varsel ta saken videre til fagpersonell. Seksuelt overgrep er
brudd på Straffeloven (kap. 2.6) og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Vestkantsvømmerne, pb 88 Loddefjord, 5881 BERGEN e-post: leder@vestkantsvommerne.no,
Bank konto annet: 3625.37.50892, Organisasjonsnummer: 975661849

Grasrotandelen

Om du spiller hos Norsk Tipping kan du støtte oss på en enkel måte ved å sende SMS:
GRASROTANDELEN 975661849 til 2020 (tjenesten er gratis), eller du kan ta med ditt spillekort og registeret
Vestkantsvømmerne (Org. nr: 975661849) hos en kommisjonærer». Tusen takk for din støtte :-)

Det kan være aktuelt å følge opp slike saker internt i klubben for å «ta vare på» andre
medlemmer både i støtteapparat og blant utøvere. Klubben vil og vurdere om saken skal
anmeldes for idrettens egne domsorgan.
Personer som kan kontaktes:
• Daglig leder
• Trenere
• Styret
• Leder for kontrollutvalget
• Dommerkontakt
• Foreldrekontakter
Kontaktinfo finner du via vår nettside «Kontakt oss»

Se også informasjon fra Norges Idrettsforbund:
• Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
• Veiledning mot håndtering og varsling
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