Säkerhet och trygghetspolicy
Senast reviderad: 2019-04-27

Inledning
Det här policydokumentet är utarbetat av styrelsen för KFUM Norrköping
Scout med syftet att tydliggöra vårt arbete med trygghet och säkerhet för
scoutkåren. Policyn behandlar såväl handlingsplaner som rent praktiska
rutiner vid läger och hajker. Styrelsens mål är att policyn ska förenkla och
förtydliga vårt gemensamma ansvar för en trygg och säker verksamhet såväl
för scouter, föräldrar, ledare, styrelse och samarbetsorganisationer.
Säkerhet
Vi medtar kontaktuppgifter till målsman för alla scouter under 18 år vid
aktiviteter utanför scoutlokalen.
Uppdatering av kontaktuppgifter till målsman för scouter under 18 år samt
närstående till scouter/ledare över 18 år sker varje termin.
Innan scouten genomgått utbildning samt genomfört godkänt test på
färdigheter inom kniv och yxkunskap får scouten inte handha yxa och kniv
utan direkt översyn av scoutledare.
Inför större arrangemang ska en riskanalys utföras av ansvariga ledare och
relevanta åtgärder vidtas för att minska risken för olyckor och skador.
Vi har med oss relevant sjukvårdsmateriel på hajker/övernattningar och läger.
Alla ansvariga ledare ska ha genomgått Scouternas ledarutbildning.
Spårar, Upptäckar och Äventyrarscouter ska öva brandutrymning varje
termin.
Spårar, Upptäckar och Äventyrarscouter ska ha minst ett sjukvårdsmöte per
år.
En större översyn av säkerhet i våra stugor, Kåken och Emtefall, sker i
samband med stugfixarhelgerna en gång per år. Ansvarig för dokumentation
av detta är stugfogdarna.
Alla medlemmar som betalt medlemsavgiften är försäkrade genom Scouterna
på väg till, under och på väg från scoutaktiviteter.
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Trygghet
Vi är alltid minst två ledare per scoutaktivitet.
Alla aktiva ledare, Utmanarscouter samt styrelsemedlemmar ska ha
genomgått Scouternas utbildning Trygga möten minst var tredje år. Detta
registreras i medlemsregistret Scoutnet av kårordföranden.
Vi är schyssta kompisar och arbetar aktivt mot mobbning, övergrepp och
kränkningar.
Vi arbetar aktivt med alla människors lika värde och strävar efter mångfald i
scoutkåren och verksamheten.
Vuxna i kåren hjälps åt att skapa en trygg verksamhet och att vara bra
förebilder för scouter och unga. Vi diskuterar regelbundet scoutings
värderingar. Om en ledare uppför sig opassande ska detta tas upp med
aktuell ledare och vid behov styrelsen.
Ledare och styrelsemedlemmar har ett aktivt ansvar att agera vid misstanke
om att en scout under 18 år far illa.
Vid allvarlig händelse såsom brand, brott, övergrepp, sjukdom, olycka eller
dödsfall har kårordförande samt vice kårordförande mandat att upprätta
krisorganisation och adjungera personer de finner lämpliga, inom eller utanför
scoutkåren, fram till dess att styrelsen sammanträtt. De har även rätt att ta
ekonomiska beslut upp till 10.000 kronor fram till dess att styrelsen
sammanträtt. Krisorganisationen har ansvar att informera KFUM Norrköping,
och i förekommande fall även Scouternas Riksorganisationen.
Styrelsen ansvarar för att upprätthålla och uppdatera telefonlista för allvarlig
händelse.
Vi efterföljer Scouternas och KFUM Norrköpings riktlinjer kring registerutdrag
för ansvariga ledare och funktionärer i vår verksamhet.

