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1. Mål och vision
BMK Kvastens vision bygger på en stark gemenskap, glädje, trygghet och gemensamt 
ansvarstagande. Det ska alltid finnas plats för alla oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk 
åsikt eller sexuell läggning. Vår vision är att ge så många barn/ungdomar och vuxna 
som möjligt i Kalmar kommun en möjlighet till en meningsfull sysselsättning i form av 
badminton. 

BMK Kvastens mål är att arbeta för en aktiv och säker föreningen där medlemmar ska 
känna glädje, gemenskap, trygghet och utveckling. Vårt mål är också att alla ska ta 
ansvar för vår förening så att den är välfungerande, strukturerad och att vi gör en 
gemensam insats och delar på ansvaret för vår förening. BMK Kvasten strävar efter att 
det ska finnas representanter från både ungdomar och vuxna i tränar- och 
styrelsestaben.

BMK Kvastens mål är också att kunna erbjuda en rolig, aktiverande och stimulerande 
träning för våra medlemmar. Den träningsnivå BMK Kvasten kan erbjuda är nybörjar-, 
tävling- och motionärsnivå i åldrarna sju och uppåt som kantas av rent spel, god 
kamratskap och egenutveckling. BMK Kvasten har som mål att växa som klubb.

BMK Kvastens mål är också att få in barn och ungdomar tidigt i utvecklandet av 
föreningen. För att göra detta har vi infört en ungdomsrepresentant i styrelsen som har 
som har ett specificerat uppdrag att lyfta önskemål och visioner i styrelsen. 

2. Brandsäkerhet
Alla tränare/ledare ska känna till utrymningsvägar och rutiner för utrymning vid 
brandlarm. Tränare/ledare ska vid brandlarm samla ihop aktuell träningsgrupp och 
gemensamt utrymma lokalen och gå till närmaste uppsamlingsplats. Tränare/ledare ska 
ha kunskap om utrymningsvägar och vart uppsamlingsplats finns. 

En gång varje termin, i samband med ordinarie träningspass, ska tränare/ledare 
genomföra brandövning med sin träningsgrupp. Det är viktigt att varje tränare/ledare 
gör närvarorapportering i början av träningen för att vid eventuellt brandlarm kunna göra 
en snabb kontroll att alla medlemmar har utrymts från lokalen. Det är också av vikt att 
det bara är tränare/ledare och medlem i aktuellt träningsgrupp som ska befinna sig i 
lokalen. 
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Då BMK Kvasten hyr lokaler av Kalmar kommun har de ett ansvar för genomgripande 
brandöversyn, gällande utrymningsplan, information om återsamlingsplatser och 
uppgifter om hur många som får vistas i lokalen. Nuvarande anläggning BMK Kvasten 
hyr för sin verksamhet innehar ett automatlarm till brandkåren. 

3.�Regler och besiktning av anläggning/lokaler
BMK Kvasten hyr idag lokaler av Kalmar kommun som ansvarar för besiktning av 
anläggning/lokaler. Upptäcks några brister i en lokal/anläggning som BMK Kvasten 
nyttjar kommer detta anmälas till anläggningsansvarig. De regler och föreskrifter som 
sätts av Kalmar kommun kring anläggningen/lokalen följs av BMK Kvasten.  

4.�Utemiljö i vår närhet
BMK Kvasten har sin verksamhet L�*U|QGDOVKDOOHQ� 9LG�HQWUpRPUnGHW�UnGHU� 
ELOI|UEXG��QlUPDVWH�SDUNHULQJ�ILQQV�FD�����PHWHU�ERUW��*nQJ��RFK�F\NHOYlJ�ILQQV�RFK�lU� 
DYVNLOMG�IUnQ�ELOWUDILN� BMK Kvastens medlemmar uppmärksammas på risker runt 
omkring hallen. 3å kvällstid NDQ�JnQJ��RFK�F\NHOYlJHQ�XSSOHYDV�HQVOLJ RFK�P|UN�PHG� 
VNRJ�RFK�YlJWXQQHO� 

5.�Utrustning för vår verksamhet
Den utrustning som krävs för att spela badminton i BMK Kvasten är skor avsedda för 
inomhusbruk, träningskläder, racket och vattenflaska. Det är vårdnadshavare/den 
enskilde som ansvarar för att ha korrekt utrustning. Tränare/ledare finns som ett stöd för 
medlemmen i frågor om lämplig badmintonutrustning. Tränare/ledare ska ha 
ledarkläder, som tillhandahålls av styrelsen, vid genomförande av träningspass. 
Används ledarkläder vid tävlingar förväntas man leda och stötta våra medlemmar som 
är plats. 

Medlemmar informeras inför varje säsongsstart om kraven på utrustning och påminns 
vid träningstillfällen om viktig utrustning saknas. Det finns både skor och rack att låna 
om medlem tillfälligt saknar utrustning. Att träna utan skor innebär stora skaderisker 
vilket ska undvikas. Skulle en medlem över tid sakna lämplig utrustning förs samtal med 
vårdnadshavare eller medlem. Skulle medlem inte ha lämplig utrustning bör ledare inte 
tillåta medlemmen att spela för att utesluta skaderisk. 
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6. Föreningskultur - klimat
Likabehandlingsplan
BMK Kvastens värdegrund bygger på en stark gemenskap, glädje, trygghet och 
gemensamt ansvarstagande. BMK Kvasten är en klubb som välkomnar alla oavsett 
sexuell läggning, kön, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller religion. Alla i BMK Kvasten 
ska behandlas lika. Det är nolltolerans mot mobbning, trakasserier, sexuella 
övergrepp/trakasserier och våld. Samtliga medlemmar ska behandlas på likvärdigt sätt 
och resurser ska fördelas på ett rättvist sätt. Samtliga medlemmar ska även ha 
möjlighet att utvecklas som aktiva, ledare och förtroendevalda i styrelsen. 

Vi jobbar efter Svenska badmintonförbundets folder  som bland annat innebär; 

“Glädje och gemenskap; Badminton innebär lek, träning, tävling, glädje och 
gemenskap. Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva 
och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

Demokrati och delaktighet; Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst 
har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om 
och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och 
oavsett bakgrund.  

På alla nivåer; Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor 
positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.  

Alla har rätt att vara med; Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna 
vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får 
vara med i föreningsdriven badminton verksamhet.  

Rent spel; Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det 
innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att 
verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld 
såväl på som utanför idrottsarenan.” (Citerat från Badminton Vill av Svenska 
badmintonförbundet) 
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Handlingsplan vid mobbning, trakasserier, sexuella 
övergrepp/trakasserier och våld 

Om någon av tränarna/ledarna, medlemmarna eller föräldrarna misstänker eller 
uppmärksammar mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp/trakasserier och våld i 
BMK Kvastens verksamhet ska detta meddelas styrelsen, omgående. 

Handlingsplan för styrelsen 
1. Kontakta den utsatte och förövaren för samtal om händelsen.
2. Kontakta föräldrar om medlemmen är under 18 år
3. Utreda händelsen i styrelsen
4. Vidta åtgärder ex varning, avstängning från träning alternativt uteslutande i klubben.
Detta ska vara skriftligt och styrelsen har tystnadsplikt i ärendet.

Punkter nedan visar på vilken typ av information som man ska samla in och reflektera 
över vid en utredning. 

● Vad är det som hänt? 
● Vilka inblandade ska samtal föras med? 
● Har ett stadgebrott begåtts, 
● Vilket stöd behöver den utsatte? 
● Vilket stöd behöver förövaren? 
● Vilket stöd behöver tränare/ledare? 
● Vilka behöver informeras om händelsen? 
● Ska detta anmälas till annan instans (ex polis, socialtjänst)? 

Föräldrapolicy 
Under träningsverksamhet är det viktigt att du som förälder respekterar tränaren som 
håller i träningen och inte avbryter eller lägger sig i. Ber tränaren dig som förälder att 
vänta utanför hallen under träningsperioden ska du acceptera detta. Alternativa 
synpunkter på träningen kan man ta med tränaren efter träningen alternativt via mail 
eller telefon. Vid missnöje över tränare/träning kan man alltid kontakta styrelsen.  

Badminton är en sport som går ut på att spelarna dömer själva på banan på 
ungdomsnivå. Därför är det otroligt viktigt i vår sport att föräldrar visar respekt mot sina 
egna barn och deras motståndare. Som förälder får man inte agera domare eller ha 
synpunkter på spelet. Du som förälder ska inte kommentera eller kritisera barnens 
beslut utan istället uppmuntra till att de själva löser problemen under matchen. Coacha 
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och peppa är såklart tillåtet men till anpassade tider under matchen. Svenska 
badmintonförbundet har bestämt att coaching är otillåten i klasserna U9 och U11, i U13 
får det ske mellan set och i U15 och uppåt mellan set och vid 11 poäng.  

Att vara förälder i vår förening innebär ett visst ansvar till klubben vid arrangemang, 
styrelseverksamhet, att hjälpa till vid seriespel eller spel i ungdomsserien. Ansvar kan 
innebära allt från att baka, ställa upp som chaufför eller vara med i vår styrelse. Du som 
förälder ska visa ett gott föredöme för ditt egna barn och alla andra.  

7.�Olycksfall/akut insjuknande
I BMK Kvastens I|UUnG� som är beläget iQWLOO�*U|QGDOVKDOOHQ��har vi tre 
förbandslådor som finns tillgängliga. Det finns ett gemensamt ansvar att informera om 
det saknas något i dem eller när man tagit något vid skada så påfyllning kan ske 
skyndsamt.  

Våra ledare har ett viss ansvar när det gäller träningstillfällen. De ska inneha en telefon 
med fullgott batteri för att kunna kontakta hjälp vid behov. Målet är att alla våra ledare 
ska ha utbildning inom HLR och viss förståelse kring sjukdomar som ex. diabetes och 
epilepsi.  

Vid olycka eller akut insjuknande: 
• Ledarna ska vid olycksfall eller akut insjuknande vid behov kontakta räddningstjänst
(112).
• Polisen vid icke brådskande ärenden kontaktas på telefonnummer 114 14.

Vid kontakt med 112 ha svar på följande frågor i beredskap: 
• Vad har hänt?
• Var behövs hjälpen? Address!
• Vem är du som ringer?
• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Vid olycksfall/insjuknande som är allvarliga och det finns skäl till eventuell kontakt från 
media så är det ordförande som i föreningen som sköter den kontakten. Detta är en 
viktig regel eftersom att det annars är lätt att det blir missförstånd. Det är ordförandens 
ansvar att övriga styrelsemedlemmar blir informerade.  

Vid händelser som eventuellt kan leda till krisreaktion bland våra spelare och ledare har 
vi kontakt med räddningstjänsten i samband med akuta olycksfall. Om det sedan skulle 
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behövas vidare hjälp efter den akuta händelsen så hänvisar vi till Barn- och 
ungdomspsykiatrisk öppenvård i Kalmar för våra ungdomar.  

8. Föreningskunskap
Årsmöte 
Årsmöte hålls årligen, någon gång under maj-juni månad, i enlighet med stadgarna. 
Samtliga medlemmar och stödmedlemmar bjuds in att delta på årsmötet senast tre 
veckor före mötet. Avisering av årsmöte sker via BMK Kvastens hemsida, föreningsmail 
och affischering i lokal där verksamheten sker. 

Valberedning och revisor 

● Valberedning väljs vid årsmöte för verksamhetsåret som kommer. Val av 
valberedning sker årligen. Valberedningens ansvar är att lägga fram förslag till 
styrelse för medlemmar senast 7 dagar före årsmötet. 

● Revisor ska granska styrelsens förvaltning och räkenskap för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelse 
BMK Kvastens styrelse väljs av årsmötet och driver föreningen under verksamhetsåret 
med olika ansvarsområden. Styrelsens sammansättning, ansvarsområden och 
befogenheter regleras i föreningsstadgarna om inget annat beslutat på årsmöten.  

Informationssäkerhet (GDPR) 
Inom BMK Kvasten hanterar vi följande personuppgifter för våra medlemmar: 
Namn, personnummer, adress, e-mailadress, telefonnummer samt samtycke kring 
publicering av bilder. Samtliga av dessa personuppgifter krävs av oss i syfte att kunna 
rapportera in närvaro till kommun och Riksidrottsförbund, samt för att kunna ansöka om 
nödvändiga licenser för medlemmen. På sociala medier (hemsida och Facebook) 
publicerar vi endast förnamn och varje medlem (eller vårdnadshavare) kan när som 
helst begära att denne undantas från publicering. När en medlem avslutar sitt 
medlemskap i BMK Kvasten tas dennes personuppgifter bort, detta sker terminsvis då 
vi avser söka LOK ersättning för de träningar ni medverkat på. Även om en medlem 
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väljer att ta ett träningsuppehåll så tas personuppgifterna bort efter 12 månader om 
medlemmen inte återupptar sin träning och erlägger ny medlemsavgift. 

Försäkring/försäkringsskydd 
BMK Kvasten är ansvarsförsäkrad via Länsförsäkringar. 

Då BMK Kvasten är ansluten till Svenska badmintonförbundet omfattas våra 
medlemmar, som har en tävlingslicens, av deras idrottsförsäkring som ger ett bra 
grundskydd vid exempelvis skada under träning eller tävling. Se mer: 
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/badminton . Vid kontakt med 
Folksam anges: K 64998. 

Ledare och funktionärer är försäkrade via Riksidrottsförbundets grundförsäkring. Se mer 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Samarbetspartners/forsakringar 

BMK Kvastens kassör ansvarar för föreningens försäkringsfrågor samt att en årlig 
översyn av försäkringen görs. Kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida. 

Föreningen som arbetsgivare 
BMK Kvasten är inte registrerad som arbetsgivare, vilket måste göras om ersättning till 
idrottsutövare överstiger 0,5 prisbasbelopp (2020: 23.250kr). Kontrolluppgifter lämnas 
enligt SKV regler. Samtliga ersättningar utbetalas via bankkonto och därmed hanteras 
ingen kontantersättning. 

Licens 
BMK Kvasten står för kostnaden om en medlem önskar tävlingslicens, då vi inte har 
krav på tävlingsverksamhet hos våra medlemmar tecknas license endast vid anmälan 
till tävling eller vid medverkan vid seriespel under säsongen. 

Begränsat registerutdrag 
Sedan januari 2020 är det lag att ledare inom ungdomsidrott ska uppvisa begränsat 
registerutdrag. För mer information om begränsat registerutdrag se Riksidrottförbundets 
hemsida.  Att vara en ledare eller styrelsemedlem är ett förtroendeuppdrag. Om det framkommer 
tidigare domar eller misstanke om brott kan BMK Kvastens styrelse besluta att inte tilldela en 
ledare ett uppdrag eller avsluta ett befintligt uppdrag om förtroende för den enskilde saknas. 
Styrelse ska arrangera en träff med ledare och tränare  en gång per år för att säkerställa att 
registerutdrag kan visas upp. Om någon av styrelsens ledamöter, ledare eller tränare väljer att 
inte visa upp ett registerutdrag ska denna avgå från sin post eller avsluta sitt uppdrag 
omedelbart.
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9.�Ledarskap
BMK Kvastens värdegrund bygger på en stark gemenskap, glädje, trygghet och 
gemensamt ansvarstagande. Det ska alltid finnas plats för alla oavsett kön, etnisk 
bakgrund, politisk åsikt eller sexuell läggning. En viktig pelare för att denna värdegrund 
ska hålla är våra ledare.  

Ledarskapspolicy 
Ledarskapspolicyn används som ett hjälpmedel och ger förståelse av vad som 
förväntas av våra ledare. Det är dem som har ansiktet utåt för vår klubb och det är dem 
som skapar och står för  den miljö som vi vill ha i hallen. Syftet är att ledaren ska förstå 
vilka förväntningar som finns och att klubbens värderingar är det som ledaren ska utgå 
efter. Denna policyn kan även användas som ett hjälpmedel för vår styrelse och frivilliga 
som hjälper till i olika sammanhang, och i samband med det visar sig utåt genom 
klubben.  

Som ledare i BMK Kvasten är det du som är ansiktet utåt och ditt uppträdande som 
speglar klubben. Även ditt engagemang och dina ambitioner är med och skapar klubben 
och våra medlemmar.  

Policyn innehåller; 
● Ansvar och förväntningar 
● Mål för våra ledare (utbildningar och utveckling) 
● Introduktion för nya ledare. 

Ansvar och förväntningar 

Ditt ansvar som ledare i BMK Kvasten är att du ska visa engagemang, vilja och bemöta 
alla med respekt. Förväntningar på dig som ledare är;  

● Respektera alla spelare på ett likvärdigt sätt. 
● Planera dina träningar och komma väl förberedd. 
● Våga pröva nya övningar för att kunna utveckla spelarna så mycket som möjligt. 
● Utbilda spelarna i hur man respekterar andra spelare och vilka regler som gäller 

när det kommer till matcher och tävlingar. 
● Ställa krav på spelarna gällande disciplin, ordning och reda i respekt gentemot 

andra spelare. 
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● Använda sig av klubbens material med omsorg och på rätt sätt. 
● Vara rätt klädd för träningar och representativ för klubben gällande matcher. 
● Visa engagemang för utbildningar och vilja utvecklas. 
● Närvarorapportera alla träningar. 
● Gå de utbildningar som behövs för att kunna skapa ett bra ledarskap. 
● Ansvar över att se barnens bästa. Misstänker man att ett barn far illa ska man 

kontakta någon i styrelsen. 
● Lämna in begränsat registerutdrag minst en gång vartannat år. 

Om förväntningarna och ansvaret inte följs och ledaren bryter mot 
föreningens värdegrund kan denne komma att tas bort som ledare. 

Mål för våra ledare 

● Vi erbjuder alla våra ledare att gå de utbildningar som finns inom Svenska 
Badmintonförbundet och SISU. Det ska alltid finnas möjlighet till att utvecklas. 

● Vi satsar på våra ungdomar som ledare och börjar med att söka efter ledare där. 
Vi tror att ungdomar lär sig mycket av att få testa på att vara ledare.  

● Att det finns en trygghet bland våra ledare. De ska kunna kommunicera med 
varandra och veta hur de ska agera vid olika situationer såsom akut sjukdom, 
skada etc. 

Introduktion för nya ledare 

Introduktion för nya ledare är något som vi kommer använda oss av för att skapa en 
trygghet för våra ledare. Första fokuset hamnar på att våra ledare tar del av 
ledarskapspolicyn och har insikt i vad den innebär. Genom ledarskapspolicyn får den 
nya ledaren förståelse för hur vi som klubb definierar ledare och vilket ansvar det 
innebär. I introduktionen ingår även information om möjlighet till HLR utbildning och 
brandsäkerhet. Det är av vikt att våra ledare vet hur de ska agera vid eventuell 
utrymning av sporthallen. 

I introduktionen ingår även en kväll med övriga ledare där man får tid till att umgås och 
stärka gemenskapen mellan våra olika ledare.  
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10. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
(ANDTS)
ANDTS - Policy 
BMK Kvastens ANDTS policy syftar till att undvika ohälsa hos våra medlemmar, att 
olyckor sker samt för att upprätthålla en god miljö för våra medlemmar. BMK Kvastens 
mål är att ha en förening som är säker och trivsam för alla medlemmar. Genom att 
arbeta och lyfta ämnet i vår förening hoppas vi kunna förebygga ANDTS relaterade 
problem hos våra medlemmar. BMK Kvastens styrelse och ledare har en viktig och stor 
roll när det kommer till att tillkänna göra policyn. Likaså har vi ett ansvar att 
uppmärksamma medlemmar med problem med alkohol, narkotika, dopning, tobak eller 
spel som kan vara i behov av hjälp. BMK Kvasten styrelse och ledare har ett större och 
särskilt ansvar kring ANDTS för våra medlemmar under 18 år. Styrelse och ledare ska 
uppmana alla våra medlemmar (främst barn och unga under 18 år) att inte nyttja 
alkohol, narkotika/dopning eller tobak. Det är viktigt att ledare och styrelse föregår med 
gott exempel och för dialog med medlemmar när ämnet kommer på tal och pratar om 
risker och konsekvenser av ANDTS. 

Alkohol och narkotika 
Det är förbjudet att vara i föreningens lokaler eller av föreningen anordnade evenemang 
påverkad av alkohol och/eller narkotika. Har man varit berusad dagen innan planerad 
körning av klubbens hyrda fordon får man inte köra fordonet. Det är inte tillåtet att vara 
berusad och/eller påverkad i föreningens klubbkläder då detta kan skada föreningens 
intresse. Vi uppmanar samtliga medlemmar (främst barn och ungdomar under 18 år) att 
inte bruka alkohol och narkotika. 

Doping 
Det är totalförbud mot doping i vår förening, doping är förbjudet enligt lag (1991: 1969) 
om förbud mot vissa dopningsmedel. BMK Kvasten står även bakom 
Riksidrottsförbundets stadgar 13 kap om antidoping verksamhet. 

Tobak och spel 
Vi uppmanar samtliga medlemmar (främst barn och ungdomar under 18 år) att inte 
bruka tobak och spel. Styrelse, ledare och vuxna medlemmar ska föregå med gott 
exempel. Rökning är inte tillåtet i samband med träning. Gällande spel ska det även här 
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föregås med gott exempel. Har vi vetskap om att medlem har problem med spel ska det 
noga övervägas om denne person är lämplig att ingå i exempelvis styrelseuppdrag med 
ekonomiansvar. 

Handlingsplan ANDTS 
Det är inte olagligt att bruka alkohol/ tobak eller spela under 18 år men det är olagligt att 
sälja varorna till personer under 18 år. Då BMK Kvasten tar avstånd från detta kommer 
följande ske om det finns misstanke om ANDTS relaterade problem: 

● Enskilda samtal. Berör det en barn eller ungdom under 18 år kontaktas 
föräldrarna. 

● Berör det vuxna (personer över 18) vägledning av vart medlemmen kan 
vända sig för att få hjälp. 

Narkotikabruk är olagligt och vid misstanke om att en medlem skulle bruka narkotika 
och/eller vara påverkad sker följande; 

● Enskilda samtal. Berör det en barn eller ungdom under 18 år kontaktas 
föräldrarna.  

● Kontakt med polis upprättas 
● Berör det barn och ungdomar under 18 år kommer socialtjänst kontaktas. 
● Berör det vuxna (personer över 18) vägledning av vart medlemmen kan 

vända sig för att få hjälp. 

Doping är olagligt både enligt idrottens regler och likaså till viss del i svensk lag sker 
följande vid misstanke; 

● Enskilda samtal. Berör det en barn eller ungdom under 18 år kontaktas 
föräldrarna.  

● Berör det barn och ungdomar under 18 år kommer Socialtjänst kontaktas. 
● Kontakt med polis upprättas 
● Berör det vuxna (personer över 18) vägledning av vart medlemmen kan 

vända sig för att få hjälp. 
● Avstängning från BMK Kvasten i minst sex (6) månader. 

Vid misstanke om problem med spel görs följande; 
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● Enskilda samtal. Berör det en barn eller ungdom under 18 år kontaktas 
föräldrarna.  

● Berör det vuxna (personer över 18) vägledning av vart medlemmen kan 
vända sig för att få hjälp. 

Kommer en medlem på träning eller annan av BMK Kvasten arrangerade evenemang 
påverkad av ANDTS ombeds denna omgående lämna träningen/evenemanget. Om 
medlemmen ombeds lämna ska detta ske på ett snyggt och betryggande sätt för alla 
inblandade. Samtliga samtal med medlemmarna ska följas upp efter tre-fyra veckor. Vid 
upprepade avsteg från BMK Kvastens ANDTS policy ska övervägande ske av styrelse 
om medlem ska få varning eller avstängning (tidsbegränsad eller permanent). 

11. Resor - transporter
Resepolicy 
BMK Kvastens resepolicy grundar sig i Riksidrottsförbundets “Policy för trafiksäkra och 
miljöanpassade transporter inom idrotten”. Främst gällande nollvisionen att ingen ska 
dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor och att alla våra transporter ska ske 
med förare som har erfarenhet, att vi använder oss av trafiksäkra transportmedel, att 
förare följer rådande trafikbestämmelser, att föraren anpassar sig till rådande 
hastigheter, eco-drivning och absolut trafiknykterhet. 

BMK Kvastens resepolicy gäller vid transporter till och från aktiviteter kopplade till 
klubben och dess medlemmar. Vid bilresor som sker i BMK Kvastens regi gäller 
följande; 

Föraren skall: 

● Följa gällande trafikregler och anpassa hastigheten till väglaget. 
● Vara nykter och drogfri (se ANDTS policy). 
● Inneha giltigt körkort minst två år 
● Vara minst 20 år och gärna ha erfarenhet av att köra minibuss 
● Vara utvilad. Vid längre resor ska två förare finnas. 
● Ansvara för att all packning lastas på ett säkert sätt i bilen 

Passagerare skall: 
● Använda bilbälte 
● Respektera och inte störa föraren 
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I bilen ska även en lista finnas med på samtliga passagerare och kontaktuppgifter till 
vårdnadshavare/nödkontakt. Det ska även finnas en ansvarig hemma som har en lista 
till de berörda föräldrarna och kan bistå om det skulle hända något. BMK Kvasten äger 
inga egna fordon utan hyrs vid behov bil/minibuss av biluthyrare.  

Transport till och från träningar 
Medlemmar som cyklar till och från träningarna rekommenderas alltid att ha cykelhjälm, 
reflex/lampor och följa trafikförordningens regler kring framförande av cykel. 
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