
 

Hej     Malmö 160919 

Lite förändringar i hanteringen av uppvisande av utdrag ur belastningsregistret. 

Vi hörde av oss för en tid sen och begärde att samtliga ledare skulle visa upp ett utdrag ur 

belastningsregistret. Vi bad alla att beställa det speciella utdrag som gäller mot verksamheter och 

föreningar som har barnverksamhet (beställningsblankett och instruktioner hittas på 

https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/Foreningar-mm-dar-personer-

ska-arbeta-med-barn-44214/  ) och att personligen visa upp det vid ett av ett antal tillfällen under 

hösten. 

Eftersom önskemålet att kunna skicka in utdrag antingen via post eller med någon annan som ska in 

och visa upp har varit ganska stort så har vi i styrelsen tagit en diskussion, både internt och även hört 

oss för hur andra gör och kommit fram till att vi kan ta emot intyg i de fall där vi har namn och 

fullständigt personnr redan registrerade.  

Då tar man helt enkelt kuvertet från polisen och stoppar det, FORTFARANDE OÖPPNAT, i ett annat 

kuvert som man skickar till Friluftsfrämjandet Malmö, Box 8032, 200 41 Malmö 

Genom att skicka in utdraget på detta sätt går man med på att vi förvarar det oöppnade kuvertet 

fram tills styrelsen har möjlighet att hantera det, och även att det förstörs efteråt (vi kommer inte 

skicka tillbaka utdrag). Skulle det finnas något på utdraget kommer vi förvara utdraget tills vi 

kontaktat personen i fråga. 

Skickar man utdraget med någon annan till ett av uppvisningstillfällena kommer styrelsens 

representanter öppna utdraget i enrum och sen förstöra utdraget. 

Vi vill gärna att man dyker upp personligen, det ger oss en möjlighet att träffa fler av er ledare som vi 

kanske annars inte ser så ofta. 

Ni som passade på att lämna ert intyg i lördags kan bortse från detta mail. 

Tillfällen under hösten för att visa upp intyget (tänk på att det ska vara OÖPPNAT kuvert): 

Lördagen den 17 september kl. 13.30-14.00 eller 16.00-16.30 vid ladan på Bellevuevägen 60 

Torsdagen den 22 september kl. 18.00-19.00 vid ladan på Bellevuevägen 60 

Lördagen den 1 oktober kl. 13.30-14.00 och kl. 16.00-16.30 vid ladan på Bellevuevägen 60 

Tisdagen den 4 oktober kl. 18.00-18.30 hos Katja Eriksson, Väringav. 10 i Höllviken (Rängs sand) 

Tisdagen den 8 november kl. 17.15-18.15 i Limhamns ishall 

Söndagen den 13 november kl. 11.00-11.30 i Kirsebergs ishall 

Styrelsen Friluftsfrämjandet Malmö  
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