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Om detta dokument 
Uppsala Kanotförening (UKF) är en ideell idrottsförening med syfte att främja jolle- och kanotsegling 

samt skridsko- och isjaktssegling. UKF är anslutet till Riksidrottsförbundet, Svenska Seglarförbundet 

(SSF), Isseglarförbundet och Kanotförbundet och deltar i utvecklingen inom 

kappseglingsverksamheten för både barn och vuxna. UKF bedriver SSF certifierad seglarskola. I den 

verksamhet UKF bedriver är det viktigt att vi har ett uttalat förhållningssätt gentemot droger och 

tobak. 

Uppsala Kanotförening har i detta policydokument samlat riktlinjer för vad som gäller i föreningens 

verksamheter, utöver vad som anges i stadgar, ordningsregler, andra avtal och dokument.  

Några använda förkortningar: 

UKF Uppsala Kanotförening 

RF Riksidrottsförbundet 

SSF Svenska Seglarförbundet 

SF Specialidrottsförbund, dvs Svenska Seglarförbundet, Kanotförbundet och Svenska 

Isseglarförbundet 

UGSF Specialidrottsdistriktsförbund, dvs. Upplands-Gästriklands Seglarförbund 

Värdegrund 
Idrottsrörelsen och UKF värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa ingår i RF:s stadgar 

och är vägledande för idrottsföreningar. 

• Glädje och gemenskap är drivkrafter för att idrotta 

• Föreningsdemokrati och delaktighet innebär att alla medlemmars röst har lika värde. 

• Allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. 

• Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. 

1. Alkohol och droger 

Policy – Droger 
Alkohol ska inte förkomma på UKF vare sig bland ledare eller aktiva i samband med barn- och 

ungdomsverksamhet. Alkohol hör heller inte hemma inom båtliv. Inom svensk idrott bör det inte 

förekomma någon marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker. 

Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. 

2. Tobak 

Policy – Tobak 
Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma på UKF i samband med barn- 

och ungdomsverksamhet.  
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UKF område ska vara tobaksfritt. 

3 Doping 
Policy – Doping 
Doping ska inte förkomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarabete är att 

tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. 

4 Barnrätt 
Policy – Barnrätt 
Idrottsrörelsen följer FN:s Barnkonvention. Det innebär att verksamheten i UKF ska ha barnens bästa 

för ögonen. Barnen deltar i idrottsrörelsens verksamhet för sin egen skull och ingen annans. 

Verksamheten ska vara fri från osunda träningsmetoder, hets, trakasserier och övergrepp. Barn har 

också rätt att vara delaktiga i föreningen, och ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i beslut som 

handlar om dem. 

Ledare och funktionärer i UKF har ett ansvar för att säkerställa allas personliga säkerhet, hälsa, 

välmående och personliga integritet. Barnens bästa ska ha en central roll i de beslut som fattas. 

Tränare eller ledare får inte använda metoder som riskerar att skada någon. 

Du får inte hetsa ett barn eller en tränare, ledare eller domare för att försöka förmå någon att 

prestera bättre, jobba hårdare, ändra domslut eller liknande. Det strider mot idrottens värdegrund. 

Samma regler gäller även om du är barnets vårdnadshavare. Inom seglingsidrotten förväntas du 

respektera andra och behandla alla på ett trevligt sätt. 

Inom UKF verksamhet bör undvikas att en enda ledare eller annan vuxen befinner sig tillsammans 

med ett eller flera barn eller ungdomar i situationer som kan uppfattas som känsliga eller olämpliga 

av integritetsskäl. Var också uppmärksam på hur privat kontakt sker med enskilda barn. 

5 Diskriminering, trakasserier och kränkningar 
Policy – Trakasserier 
Alla med uppdrag inom UKF är skyldiga att arbeta aktivt för att främja idrottsrörelsens människosyn: 

respekt för varje människas unika och lika värde. 

Ledare inom UKF förväntas motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsnedsättning, kön och könsidentitet eller uttryck. 

Policy – Övergrepp 
Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig trygga och där inga former av sexuella övergrepp 

är accepterade. Styrelseledamöter, ledare och funktionärer inom UKF har ett ansvar att se till att alla 

misstänkta övergrepp utan undantag polisanmäls. 

Policy – Våld eller hot om våld 
Våld är när någon genom slag, spark, hård knuff, skallning eller liknande misshandel tillfogar annan 

skada, sjukdom eller smärta. Det får aldrig förekomma inom UKF. 
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Policy – Mobbning 
Mobbning är kränkande behandling som upprepas under en längre tid. Den kan vara fysisk som slag 

och knuffar men även psykisk, som exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrysning. Mobbning 

definieras och avgörs utifrån den utsattas upplevelser, inte den som utsätter. Att bli mobbad kan 

innebära stora själsliga sår som kan sitta i hela livet, både för den som utsätts och för de som står 

personen nära. 

6 Miljö 
Policy – Miljö 
UKF miljöpolicy framgår av föreningens miljöplan, bilaga 1. Miljöplanen innehåller bland annat 

riktlinjer för hur medlemmarna ska hantera kemikalier samt regler för hantering av avfall.  

7 Personlig integritet 
Policy – Personlig integritet 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Vi använder personuppgifterna för 

att exempelvis hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd och hantera anmälningar till 

tävlingar. UKF medlemsregister ligger Idrott on Line som är ett gemensamt datasystem för 

idrottsrörelsen i Sverige. 

8 Anmälan 
Policy – Anmälan 
På Uppsala kommuns hemsida finns information Kontakt och information vid olyckor och i 

krissituationer. 
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Miljöplan    Bilaga 1  

Miljöplanen ska bidra till att verksamhet som bedrivs inom UKF ska följa gällande lagar, regelverk och 

målsättningar.  

Miljöplanens syfte 

· att löpande inventera potentiell miljöskadlig verksamhet, 

· att verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan, 

· att verksamheten ska bedrivas i enlighet med samhällets miljökrav, 

· att öka medlemmarnas miljömedvetenhet, 

· att fungera som guide för miljöarbetet inom klubben, 

· att vägleda styrelsen i sitt arbete, 

· att ställa upp regler för verksamhet som innebär miljörisker och 

· att informera medlemmar och ev. gäster om gällande miljöregler. 

Övergripande plan för att uppnå målen 

· Miljöplanen ska göras väl känd för UKF medlemmar och gäster genom anslag på 

föreningens anslagstavla och hemsida. 

· Medlemmar är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i UKF förutsätter att 

denna 

· miljöplan efterföljs. 

· Miljöarbetet inom UKF ska följa Uppsala kommun och Svenska Båtunionens 

målsättning att utveckla ett båtliv i balans med naturen. 

· UKF styrelse ska tillsammans med klubbens miljöombud utföra årlig översyn av 

planen. I detta arbete ingår att göra inspektion av området. 

· Medlemmar uppmanas att bidra till att land- och vattenmiljön inom området hålls 

rena. 

· Miljörisker och miljöproblem ska anmälas till UKF miljöombud eller direkt till någon i 

styrelsen. 

Toaletter och Latrin 

Dam- och herrtoalett finns på området. Någon anläggning för tömning av båtars toalettank 

finns inte inom klubben. 

Avfall 

UKF källsorterar, hushållssopor kan slängas i de soptunnor som står uppställda utanför 

klubbhuset. Finns det andra fraktioner vid klubbens sopsortering får dessa användas, tex 

metall, plast. 

Det är absolut förbjudet att slänga Miljöfarligt avfall som spillolja, färgrester, glykol, 

lösningsmedel, batterier, el- och elektronikskrot i ovanstående sopkärl. Miljöfarligt avfall ska 

köras av envar till kommunens återvinningsstation och får inte lagras på klubbens område. 
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Vårrustning av båtar 

· Endast tillåtna bottenfärger för området (ostkusten, insjöar) giftfri godkänd färg får 

användas på båtar som ska ligga på området. Läs mer om godkända färger på 

Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se 

· Vid bottenskrapning och bottenmålning bör färgrester samlas upp för 

omhändertagande. Detta gäller inte minst gamla träbåtar där blymönja kan 

förekomma. Ex. Lägg en presenning under båten för att samla upp slip- och färgrester 

och lämna som miljöfarligt avfall. 

· Färgrester, lösningsmedelsskvättar, etc. ska lämna till kommunens miljöstation.  

· Vid slipningsarbeten och liknande, våtslipa eller använd en slipmaskin kopplad till 

grovdammsugare. Tänk på att använda personlig skyddsutrustning! 

· Vid motorkonservering ska gammal olja, oljefilter och bränslefilter mm lämnas som 

miljöfarligt avfall. 

Båttvättning 

Klubben har ingen särskild tvätt plats för båtar och det är därför viktigt att använda giftfria 

tvättmedel. Använd miljömärkta rengöringsmedel som är biologiskt nedbrytbara. Flaskorna 

ska vara märkta med Svanen eller Bra Miljöval.  

 

Årlig miljögenomgång 

Minst en gång per år ska UKF styrelse under särskild punkt vid ett sammanträde diskutera 

miljöarbetet inom klubben, denna diskussion bör föregås av en miljöinspektion på området 

under ledning av miljöombud och med medlemmar ur styrelse som deltagare. 

 


