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Tillägg till Tranås Ridklubbs policydokument i relation till
barnkonventionen och diskrimineringslagstiftning

Bakgrund
Från och med den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention antagen som lagstiftning i Sverige.
Det innebär att alla barns rättigheter ska beaktas i ärenden och verksamheter som rör barn.
Inkluderingen av barnkonventionen i svensk lagstiftning synliggör barnets rättigheter. På så
sätt påminns vi ständigt om att ha ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Nedan följer sju ämnesområden som är centrala i relation till barnkonventionen och en
beskrivning av hur Tranås Ridklubb arbetar för att följa dessa:
1. Barnens bästa - artikel 3 i barnkonventionen
”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

I Tranås Ridklubbs verksamhet finns barn och ungdomar i både ridskoleverksamhet
samt vid privatuppstallning. Alla barn och ungdomar är lika mycket värda, oavsett om
de ingår i ridskoleverksamheten eller i privatuppstallningen. Det ska inte finnas något
”vi och dem-tänkande”, det ena är inte finare än det andra och det ska också framgå i
de beslut som fattas i föreningen.
Ett exempel på hur klubben arbetar aktivt med beslut som rör barnens och
ungdomarnas bästa är Tranås Ridklubb regel att alla barn under 15 år alltid ska ha
hjälm vid all hästhantering. Alla ska självklart ha hjälm vid ridning, oavsett ålder, men
regeln gällande hjälmtvång vid all hästhantering för alla under 15 år är taget utifrån
barnens bästa. Även om barnen och ungdomarna kan anse att det inte är nödvändigt
har klubben bedömt att det av säkerhetsskäl är bäst för barnen och ungdomarna att ha
hjälm vid all hästhantering.
2. Demokrati och delaktighet – artikel 12 i barnkonventionen
”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas
till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.”

Tranås Ridklubb har en aktiv ungdomssektion med en styrelse som för ständig dialog
med de yngre medlemmarna i klubben om vilka önskemål och synpunkter som finns
på verksamheten. Ordföranden i ungdomssektionen sitter också med i föreningsstyrelsen och har en stående punkt vid varje styrelsemöte där ungdomssektionens
frågor och synpunkter behandlas. Ridskoleinstruktörerna är noga med att vara lyhörda
inför frågor och synpunkter som kan uppkomma – oavsett om det kommer från
barnen/ungdomarna eller en vårdnadshavare eller annan medlem.
En ledamot från föreningsstyrelsen har som uppdrag att stötta ungdomssektionens
styrelse för att bland annat säkerställa att frågor och åsikter som kommer från barnen
och ungdomarna kommer vuxenvärlden tillhanda.
Inför ungdomssektionens årsmöte informeras extra om möjligheten att lämna in
förslag, frågor och synpunkter inför mötet. Informationen lämnas både till barnen/
ungdomarna och till vårdnadshavarna. Därav finns en möjlighet att även nå de yngre
barnen i föreningen. Alla medlemmar som är som är upp till 26 år är medlemmar i
ungdomssektionen.
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3. Alla får vara – artikel 2 och 31 i barnkonventionen samt diskrimineringslagstiftning
”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Barn har rätt till lek, vila och fritid.”

Det framgår i Tranås Ridklubbs policydokument - Plan mot kränkande behandling på
TRK – att Alla medlemmar och besökare på Tranås Ridklubb ska känna sig trygga och
bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. Klubben ska verka för en miljö
som är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska
behöva vara rädd för att vara på Tranås Ridklubb.
Tranås Ridklubbs vision lyder:
”Att ha en miljö där alla kan känna sig trygga.
Att ha en anda där man lyfter fram de mänskliga rättigheterna.
Att alla visar respekt för varandra.
Att alla kan vara sig själva.”
4. Trygga barn – artikel 19 i barnkonventionen
”Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp,
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella
övergrepp”

Tranås Ridklubb har ett policydokument som heter TRK-andan där det framgår vad
som förväntas av en medlem i föreningen. Det framgår att medlemmen ska vara ett
föredöme för sina föreningskamrater i alla aspekter, vi ska vara lojala, ordningsamma,
respekterande stöttande och vi ska hjälpas åt för allas och klubbens bästa.
Medlemmarna förväntas ha ett positivt driv och ska ge varandra vardagsberöm. Det är
viktigt att vi talar med varandra och inte om varandra. Alla medlemmar ska stå upp för
allas lika värde.
Sammanfattningsvis framgår att TRK-andan visar på att det inte spelar någon roll
vilket kön man har, vad man tror på, vem man tycker om, var man kommer ifrån, om
man är ung eller gammal eller om man har en funktionsnedsättning – ALLA är
välkomna på Tranås Ridklubb och ALLA medlemmar förväntas agera enligt detta.
Om det ändå skulle uppstå situationer där barn och ungdomar på något sätt kränkts är
första steget att de vänder sig till en ridskoleinstruktör. Klubbens instruktörer har god
kännedom om barnen och ungdomarna och är noga med att vara lyhörda inför
eventuella förändringar eller antydan till att något är fel. Det finns även andra vuxna i
föreningen som (ofta styrelsemedlemmar) som har som uppdrag att finnas i
verksamheten för att kunna fånga upp eventuella bekymmer. Klubben arbetar aktivt
med att ha närvarande vuxna för att hjälpa och vägleda barnen och ungdomarna.
Oavsett till vem som barnet eller ungdomen vänder sig till är klubben noga med att
agera så snabbt som möjligt. Det är vid sådana tillfällen som vuxenvärlden ska visa att
vi finns där och sluter upp och stöttar extra mycket.
När ett barn eller en ungdom väljer att sluta i föreningen brukar ridskoleinstruktörerna
erbjuda ett avslutande samtal där det finns möjlighet att lämna synpunkter och
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förbättringsförslag samt att stämma av att avslutet inte beror på någon kränkande
behandling.
5. Drogfri miljö – artikel 33 i barnkonventionen
”Barn ska skyddas från narkotika”

Tranås Ridklubb har en antidrogpolicy antagen från och med 10 januari 2013.
Anläggningen är rökfri. Klubben tillåter inte att barn eller ungdomar brukar tobak
och/eller alkohol och/eller droger under någon verksamhet, tävlingar och övriga
aktiviteter som arrangeras av Tranås Ridklubb. Om förbudet överträds av medlem som
är under 18 år förs samtal med den unge och vårdnadshavare kontaktas. Vid
upprepade förseelser, oavsett ålder på medlemmen, har styrelsen rätt att besluta om
ytterligare påföljder.
6. Kunskap – medlemmarnas kännedom om innehållet i denna bilaga till klubbens
policydokument
Tranås Ridklubb ska årligen redovisa i verksamhetsberättelsen hur arbetet har fortlöpt
i relation till detta tilläggsdokument. Därmed kommer medlemmarna i skrift få
återkoppling vad som har genomförts och följts upp.
På årsmötet i februari 2021 kommer styrelsen att berätta om detta tilläggsdokument
och påtala vikten av följsamhet då det numera är lagstadgat att verksamheten följer
barnkonventionen. Det kommer sedan att vara en återkommande punkt på
dagordningen både för ungdomssektionens styrelse, för föreningsstyrelsen, vid
medlemsmöten och vid årsmötet.
Tilläggsdokumentet är även publicerat på klubbens hemsida tillsammans med de andra
gällande föreningsdokumenten.
7. Konsekvens – vad händer som medlemmar bryter mot innehållet i denna bilaga till
klubbens policydokument?
Utifrån vilken typ av överträdelse det är som har skett finns olika rutiner. Om det
gäller kränkande behandling mellan barn och ungdomar kliver vuxna representanter i
omgående och har enskilda samtal alternativt gruppsamtal med de inblandade. Vid
behov informeras även vårdnadshavare om vad som skett. Om det gäller en vuxen
medlem som bryter mot föreningens policys hålls först ett inledande samtal mellan
den vuxne och utsedd styrelsemedlem. Även här beror det på vad som skett men det
ska tydligt framgå att styrelsen förväntar sig omedelbar bättring och att uppföljning
kommer att ske. Vid fortsatt överträdelse lämnas en skriftlig varning till medlemmen,
med informationen att ytterligare misskötsamhet kan leda till uteslutning ur föreningen
och vid uppstallning kan det även leda till uppsägning av stallplats.
Detta tilläggsdokument antogs av Tranås Ridklubbs föreningsstyrelse den 8 december 2020.
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