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Eskilstunaortens Ryttarförenings policy mot 
mobbing, våld och kränkande behandling 
Samtliga anställda, aktiva, styrelsen och övriga medlemmar ska verka för en förening som 
är öppen för ALLA oavsett kön, åder, sexuell läggning, politisk åsikt, religion, etniskt 
ursprung eller funktionsnedsättning. 

Mobbing 

Mobbing innebär att en eller flera personer, i tex en förening, utsätts för systematiska 
trakasserier som fysiskt våld, förolämpning, förtal, sexuellt ofredande, exkludering från 
gemenskapen eller kränkning på annat sätt. 

Inom ERF ska vi respektera varandra. Vi har alla olika bakgrund men vi har ett gemensamt 
intresse som binder oss samman - hästar och ridning. Om någon medlem inom vår 
förening eller elev på ridskolan observerar att någon kamrat mobbas ska vi omedelbart ta 
itu med detta. Ser vi någon kamrat som ofta sitter ensam ska vi ta kontakt och hjälpa till 
på bästa sätt. Vågar man inte själv ingripa mot mobbaren/mobbarna kontaktar man en 
ridlärare eller någon vuxen. Ridläraren eller någon i styrelsen pratar med den som 
mobbas och den som mobbar och vidtar lämpliga åtgärder. 

Våld 

Alla som vistas på vår anläggning ska känna sig trygga och därför tolereras inte våld i 
någon form. Skulle våld förekomma ska det utan dröjsmål rapporteras till tjänstgörande 
ridlärare som i sin tur rapporterar till styrelsen som vidtar lämpliga åtgärder. 

Kränkande behandling 

Vår förening är öppen för alla. Hos ERF ska alla känna sig välkomna och bli trevligt 
bemötta och ges lika möjligheter att utveckla sitt ridsportintresse. Vi ska respektera 
varandra, visa hänsyn och vara goda föredömen. Vi ska dela våra kunskaper och hjälpa 
varandra. Rasistiska och andra kränkande eller förnedrande uttryck i ord eller bild tillåter 
vi inte och skulle det förekomma ska vi säga till varandra eller säga till någon ledare eller 
vuxen. 
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Handlingsplaner 

Se ERF:s Kris- och handlingsplan vid olycka. 
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