Juni 2014
Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten).

Regler for behandling af udelukkelsessager

§1 Sikring af et trygt miljø
De danske idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten ønsker i fællesskab at sikre et trygt
miljø for børn og unge i idrætsforeningerne og i den forbindelse i videst muligt omfang at forebygge seksuelle krænkelser. Organisationerne har derfor etableret en ordning med fælles behandling af sager om udelukkelse af personer, der dømmes for overtrædelse af straffelovens
bestemmelser om seksuelle krænkelser af børn og unge under 18 år. Sådanne personer kan udelukkes fra varetagelse af hverv i de pågældende organisationer og disses medlemsforeninger

§ 2 Regler
Nærværende regler er fastsat i overensstemmelse med organisationernes love og vedtægter.
Reglerne regulerer behandlingen af de enkelte sager om udelukkelse.
Stk. 2. DIF’s love angiver i § 1, stk. 9, at afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger træffes i
fællesskab mellem Danmarks Idræts-Forbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.
Stk. 3. DGI’s vedtægter angiver i § 5, stk. 4, at landsforeningen kan, selv eller sammen med andre
relevante, organisationer fastsætte regler om organer der træffer afgørelse om konflikter eller
om overtrædelse af regler, og idømmer sanktioner. Sådanne sanktioner kan pålægges idrætsudøvere og ledere der er medlem af eller er aktive i en idrætsforening, og en udelukkelse kan have
virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.
Stk. 4. Firmaidrættens love angiver i § 6, stk. 1, at foreninger, regioner, landsforeninger, organisationer og forbund er underkastet de af Dansk Firmaidrætsforbunds vedtagne vedtægter, retningslinjer, bestemmelser samt trufne afgørelser og aftaler.

§ 3 Udelukkelser
Organisationerne ønsker aktivt at forebygge seksuelle overgreb på børn og unge. Dette sker ved,
at organisationerne iværksætter foranstaltninger over for personer, som er tiltalt eller dømt efter straffeloven for seksuelle krænkelser af børn og unge under 18 år, så sådanne personer ikke i
organisationerne og disses foreninger frit kan varetage hverv, lønnede eller ulønnede, der indebærer kontakt med børn og unge under 18 år og heller ikke frit kan varetage andre hverv.
Stk. 2. Udelukkelse foretages, når der skønnes at være risiko for seksuelle krænkelser af børn og
unge under 18 år, eller når hensyn til den forurettede eller til organisationernes anseelse og omdømme tilsiger det.

Stk. 3. Udelukkelse omfatter alle hverv, lønnede eller ulønnede, i organisationerne og disses foreninger. Udelukkelsesnævnet kan dog i forbindelse med sagens afgørelse eller under udelukkelsen beslutte, at enkelte hverv, der ikke indebærer kontakt med børn og unge under 18 år, undtages fra udelukkelsen.
Stk. 4. Udelukkelsesperioden kan være tidsbegrænset eller tidsubegrænset, og den fastsættes
gradueret ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder og ud fra almindelige retlige
principper om proportionalitet og ligebehandling.
Stk. 5. Såfremt det ud fra de konkret foreliggende omstændigheder skønnes nødvendigt, kan en
person suspenderes foreløbigt fra varetagelsen af sine hverv, når den pågældende person er
sigtet eller tiltalt for at have begået en straffelovsovertrædelse som nævnt ovenfor i § 1.

§ 4 Afgørelser
Afgørelse i sager om udelukkelse træffes af et udelukkelsesnævn, nedsat i fællesskab mellem de
tre organisationer. Hver organisation udpeger et bestyrelsesmedlem samt en suppleant til på
organisationens vegne at træffe afgørelser i det fælles nævn.
Stk. 2. Nævnet træffer ligeledes afgørelser om suspension, jf. § 3, stk. 4.
Stk. 3. Nævnet træffer afgørelser på møde eller ved skriftlig votering via elektronisk kommunikation.
Stk. 4. Den indklagede person er berettiget til at give møde for nævnet for at fremlægge sine bemærkninger og synspunkter om sagen.

§ 5 Forberedelse af sager til afgørelse
Sager forberedes administrativt til afgørelse af en af de deltagende organisationer. Det aftales
for et år ad gangen, hvilken organisation der varetager denne opgave.
Sagen forberedes på følgende vis:
-

-

Domsudskrift for den aktuelle straffesag indhentes ved domstolene.
Sagen drøftes administrativt mellem organisationerne, og det besluttes, hvilken sanktion der på
det foreliggende grundlag agtes indstillet til afgørelse.
Der gennemføres høring af den pågældende person, den involverede forening samt i DGI af den
pågældende landsdelsforening og i DIF af det pågældende specialforbund. Den indklagede person inviteres samtidig til at give møde for nævnet.
Sagen drøftes atter administrativt mellem organisationerne. Det besluttes i forlængelse af
høringen, hvilken indstilling til afgørelse der endeligt skal forelægges nævnet.
Sagen forelægges herefter til afgørelse i nævnet.
Udelukkelsessag indledes, når en indhentet børneattest har anmærkninger, eller når der aktuelt
er rejst sigtelse eller tiltale mod eller afsagt dom over en person, der har bestridt et hverv i en
idrætsforening, der indebærer kontakt med børn og unge.

§ 6 Meddelelse af afgørelser
Afgørelsen meddeles den pågældende person. Den involverede forening samt i DGI den pågældende landsdelsforening og i DIF det pågældende specialforbund orienteres om afgørelsen.

§ 7 Appel
Afgørelsen kan appelleres af den udelukkede person til DIF’s appeludvalg, der er fælles appelinstans for organisationerne i disse sager. Appelfristen er fire uger, regnet fra det tidspunkt hvor
meddelelse om afgørelsen er modtaget af den udelukkede person.

§ 8 Foreningernes medvirken
Organisationernes medlemsforeninger skal aktivt modvirke forekomsten af seksuelle krænkelser
af børn og unge i foreningerne.
Stk. 2. Enhver forening skal underrette sin hovedorganisation, så snart foreningen opnår kendskab til et forhold, der kan gøre det påkrævet at iværksætte foranstaltninger efter § 3 i form af
udelukkelse eller suspension. Hovedorganisationen sikrer, at der indledes en nærmere undersøgelse af, om der skal indledes en sag med henblik på iværksættelse af sanktioner.
Stk. 3. Enhver forening skal efterleve afgørelser om udelukkelse og suspension. Hvis en forening
ikke efterlever sådanne afgørelser, kan den ekskluderes fra medlemskab af sin hovedorganisation.

§ 9 Ikrafttrædelse
Reglerne træder i kraft 1. juli 2014 og finder anvendelse for alle sager, hvori der efter dette tidspunkt indledes en suspensions- eller udelukkelsessag. Samtidig ophæves hidtil gældende regler,
der trådte i kraft 1. januar 2013.

§ 10 Ændringer
Organisationerne kan i enighed ændre nærværende regler, når de finder det fornødent.

§ 11 Ophør
Organisationernes fælles ordning vedrørende behandling af udelukkelsessager kan bringes til
ophør ved opsigelse fra en af de deltagende organisationer. Opsigelse skal ske med et års varsel
til udløb af et kalenderår.

