
                                                                                                                                             

Efterlevnad av Gymnastikförbundets anvisningar relaterade 
till barnrättsperspektivet i prestationsinriktade 
föreningsmiljöer 
 
JGF är en ideell gymnastikförening som har till uppgift att bedriva lustfylld träning utan 

tvång. Vi vill erbjuda rörelseutveckling och rörelsekontroll enligt sunda ideal med 

hälsofrämjande syfte som skapar rörelseglädje hos den enskilda individen. JGF har tagit ställning och 

utformat dessa riktlinjer om hur vi vill ha det i vår förening. Denna handlingsplan gäller alla som är 

verksamma i föreningen.  

HANDLINGSPLAN OM DU REAGERAR PÅ NÅGONTING I VERKSAMHETEN I DIN FÖRENING 
 

1.Om du reagerar på någonting i din förening som tyder på att barnrättsperspektivet inte 

tillgodoses ska du i första hand meddela dina synpunkter (de upplevda problemen) till 

ansvarig ledare. 

 

2.Om det finns hinder för att vända dig till ansvarig ledare ska du vända dig till föreningens 

styrelse som har till uppgift att initiera och föra dialog med berörd ledare. Styrelsen är 

ansvarig för föreningens verksamhet och för föreningens ledare, i enlighet med föreningens 

stadgar. 

 

3.Om det finns hinder för att vända dig till föreningens styrelse, så som personkopplingar 

eller om oron är kopplad till föreningens styrelse, kan du vända dig till Gymnastikförbundet 

nationellt (Gymnastikombudsmannen) eller regionalt. Gymnastikförbundet kan och ska stödja 

föreningen att efterleva Riksidrottsförbundets och sina egna stadgar och kan i detta ta hjälp 

av aktuell region. 

 

4.För stöd i dialogen med föreningens styrelse eller för guidning vid kontakt med 

Gymnastikförbundet kan du kontakta det RFSISU-distrikt som föreningen hör till. Där finns 

sakkunniga i barn-och ungdomsidrott som kan hjälpa dig vidare. 

 

5.Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, Gymnastikförbundet eller RFSISUs 

distrikt kan du kontakta Idrottsombudsmannen på Riksidrottsförbundet eller använda den 

anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där Idrottsombudsmannen tar emot ärenden  

 

Jonstorps Gymnastikförenings Styrelse. 2022-06-07. 
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