
Krav om Dolitiattest i Kristiansund Atletklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett
skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som I
vesentlig grad innebrer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindrerige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Kristiansund Atletklubb blir ordningen hândtert pa følgende mate:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for brytekiubben som innebrer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindrerige eller mennesker med utviklingshemming
skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samrd med:
Styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i KAK er Johan H. Grønvik.
e-post: johan@kbbl.mr.no
telefon: 952 48 631

eller hans stedfortreder:
Styreoppnevnt varaperson for ordningen i KAK er Randi Tove Leite
e-post: cahrles.leite@neasonline.no
telefon: 970 98 642

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de
opplysninger de fr kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd p bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til be personen om
innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Var rutine for innhenting av politiattest:

1: Søknaden om politiattest fylles Ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og
undertegnes av begge. Johan H. Grønvik er ansvarlig for sende søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinr post til den søknaden gjelder for. Den sendes
ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Johan H. Grønvik.
Kristiansund Atletklubb skal ikke lagre attesten, men kun f den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver
som innebrer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindrekige eller mennesker med
utviklingshemming i Kristiansund Atletklubb.

Ordninger trer i kraft fra og med 1. Januar 2009.

Med vennlig hilsen
Styret i Kristiansu nd Atletkl ubb



Taushetsplikt

Idrettslagets ansvarlige representanter for ordningen har taushetsplikt overfor
uvedkommende i forhold til de opplysninger de far kjennskap til.

Nr den styreoppnevnte og vararepresentanten oppnevnes av styret som ansvarlige for
hndteringen av ordningen med politiattester, m det i protokollen fra styremøtet
fremkomme at de er innforsttt med og anerkjenner at de er underlagt taushetsplikt
over-for uvedkommende i forhold til de opplysningene de fr kjennskap til. Det samme
gjelder for styrets leder.

(Uavhengig av taushetsplikten har ansvarshavende imidlertid full anledning til skriftlig
nedtegne opplysninger om hvilke personer som p hvilket tidspunkt har fremvist
politiattester uten anmerkning etler som har unnlatt innievere politiattest. Disse
opplysningene m oppbevares p forsvarlig mate, som andre styredokumenter.)



SOknad om politiattest
for idrettslag i Norges idrettsforbund

___

politidistrikt og olympiske og paralympiske komité QS?5

Det bekreftes at sOker er aktuell for utføre oppgaver for

_______________

[navn p idrettslag]
som innebrer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindrerige eller personer med
utviklingshemming,jf. forskrift om strafferegistrering § 12 bokstav p.

Attesten skal ikke brukes i annen forbindelse enn det om er angitt her.

Det bekreftes at idrettslaget er medlem av NIF med by i overensstemmelse med NIFs Iovnorm.

Kontaktperson i idrettslaget:

_____________________

telefon:_______________________

Sted og dato Idrettslagets underskrift og evt. stempel

C Undertegnede gir herved idrettslaget tillatelse til fremsette sOknad om politiattest p mine
Samtykke vegne.Jeg er kjent med at attesten sendes meg og at den straks skal fremvises for idrettslaget.

Jeg aksepterer at idrettslaget skriftlig nedtegner
• atjeg harfremvist en politiattest
• opplysning om at vandelen er kontrollert og ansett tilfredsstillende og at disse

opplysningene lagres p forsvarlig mate sammen med idrettslagets Ovrige dokumenter.

Sted og dato SOkerens/foresattes underskrift
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