Krishanteringsplan

IFK Uppsalas krishanteringsplan
IFK Uppsalas krishanteringsplan anger hur man ska agera och vart man ska vända sig i olika
krissituationer. Med ”kris” avses ett tillstånd då tidigare inlärda erfarenheter och inlärda
reaktionssätt kanske inte är tillräckliga för att bemästra den uppkomna situationen. Det kan
till exempel handla om en olycka, trakasserier eller övergrepp.
IFK Uppsala har ingen egen krishanteringsgrupp, varför syftet med detta dokument är att
visa hur man når samhällets resurser då en kris inträffat. Föreningens grundinställning är att
det i första hand är ledare i IFK Uppsala och i andra hand övriga vuxna på plats som ansvarar
för att lämpliga åtgärder sätts in. I händelse av en krissituation av större karaktär är det en
fördel att ha en god beredskap så att man på ett lugnt och tryggt sätt kan ta hjälp och
samarbeta med anhöriga, polis, räddningstjänst och eventuellt även kyrkan.
Vid allvarlig händelse ska särskild handlingsplan (se nedan) följas. Dokumentation om
händelsen ska utan dröjsmål tillställas föreningens ordförande.
Denna krishanteringsplan omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som medverkar
vid verksamhet i vår förening. Samtliga ledare, aktiva, föräldrar och övriga verksamma i
föreningen ska ta del av planen.

Ledares ansvar
• Gruppledare ansvarar för att krishanteringsplanen sprids till alla berörda i gruppen.
• Gruppledare ska vid särskild händelse organisera insatserna och dokumentera vad som
hänt.
• Gruppledare ska vid särskild händelse informera barn, ungdomar, anhöriga och
föreningens ordförande (eller annan förtroendevald).
• Ordförande (eller särskilt utsedd person) ska vid behov ordna lämplig lokal för möte eller
samling.
• Ordförande (eller särskilt utsedd person) ska vid behov gå igenom och utvärdera
händelseförloppet med gruppledare.
• Ordförande (eller särskilt utsedd person) ska i första hand ansvara för kontakter med
massmedia.

Viktiga telefonnummer
• Akutfall
• Polis
• Akademiska sjukhuset, barnakuten
• Akademiska sjukhuset, barn- och ungdomspsykiatri
• Jourhavande präst
• Giftinformation
• Uppsala Taxi
• Orosanmälan, Socialförvaltningen
• BRIS (Barnens Rätt i Samhället)
• TRIS (Tjejers Rätt i Samhället)
• Ordförande IFK Uppsala (Per Agius)

112
112
018-611 00 00 (vxl)
018-611 25 42
112
112
018-10 00 00
018-727 52 30
077-150 50 50
010-255 91 91
073-576 65 70

Handlingsplan vid akut händelse
• Säkerställ att alla inblandade är utom fara.
• Larma räddningstjänsten (112).
• Dokumentera vad som hänt och vad som gjorts:
a.
Vad har hänt?
b.
När och var inträffade det?
c.
Har någon skadats eller omkommit? Vem eller vilka?
d.
Vart har de transporterats?
e.
Är anhöriga underrättade?
f.
Är föreningens ordförande (eller annan förtroendevald) underrättad?
g.
Vem är ledare på plats och vad har denne för telefonnummer?
h.
Hur är situationen just nu) Behövs särskild samlingslokal? Tänk på att inget barn
ska behöva gå hem och mötas av ett tomt hem!

Idrottsskada
• Ledare och spelare i IFK Uppsala är försäkrade genom Folksam. Anmäl alltid skada till
Folksam på telefon 0771-960 960.

Kontaktuppgifter
Förslag och kommentarer angående policyn kan skickas till:
Ordförande IFK Uppsala, info@ifkuppsala.se.
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Per Agius, ordförande

