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Politiattestansvarlig tilfaller sekretærrollen i Styret
Sørge for at retningslinjer rundt politiattest blir fulgt.
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor
vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som
skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.
Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle
idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle
mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha
den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken
idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.
Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle
relevante verv. Det innebærer:
• Styret oppnevner en politiattestansvarlig.
• Rutiner for kontroll med politiattester er implementert.
• Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.
Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig
politiattest

Arbeidsoppgaver:

Instruks for politiattest ligger på RIL sine hjemmesider:
http://roros-il.no/index.php/lover-og-regler/politiattest
Sørge for dialog med sportslig leder og barnefotballansvarlig i klubben for å
fange opp når nye trenere, lagledere og dommere kommer inn i klubben.
Det ligger i disse rollers instruks at politiattestansvarlig skal varsles.
Alle nye trenere, lagledere og dommer som kommer inn i klubben skal gis
beskjed om å søke og fremvise gyldig politiattest snarest.
Dokumentere fremvist politiattest. Dette skal gjøres i gjeldende regneark.
Regnearket ligger per i dag i dropbox under katalogen «Fotball >
Politiattester»
Oversikt over fremviste politiattester skal spesielt gjennomgås hvert år i
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januar/februar for å forsikre seg om at alle med relevante verv har fremvist
politiattest. Oversikten sjekkes mot oppdaterte lister over trenere,
lagledere og dommere i klubben.

