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PLAN FÖR BARNS 
RÄTTIGHETER   

 



BARNKONVENTIONEN 
Team Ystad Bowling tar genom barnkonventionen ansvar för att se till att föreningens barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda, att föreningens utbud är tillgängligt för alla barn 
och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i vår verksamhet. Speciellt 
uppmärksammas nedanstående konventionsartiklar: 

• Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.  
Föreningen tar hänsyn till barnets ålder samt rätten att fritt delta på barnets villkor 
med stöd och guidning från utbildade ledare. Bowling ska vara roligt och utvecklande 
för varje barn och ungdom som deltar i Team Ystad Bowlings verksamhet  

• Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.  
Barn och ungdomar i Team Ystad Bowlings verksamhet ska kunna uttrycka sina 
åsikter i både individuella, grupprelaterade och allmänna frågor. De ska kunna 
påverka beslut som rör dem själva, men även kunna föreslå saker som rör 
föreningen i stort.  

 

TEAM YSTAD BOWLING:s  

barn och ungdomsverksamhet 

• Team Ystad Bowling har för 
närvarande 20 aktiva barn och 
ungdomar från 7 års ålder upp till 
18 år.  

• Vi har inga åldersindelade grupper, 
alla tränar och spelar bowling 
tillsammans.  

• Alla erbjuds träning både inom 
klubben och på regional nivå.  

• De barn och ungdomar som vill 
spela tävling och matcher spelar 
för att de själva vill detta. Ingen 
toppning av lag sker.  

• Alla barn och ungdomar är 
välkomna oavsett kön, etnicitet, 
religion eller funktionsvariation.  

• Alla ledare ska se till att barn och 
ungdomar trivs och är trygga i vår 
förening.   

 
  



BARNKONVENTIONENS 
KRAV PÅ VERKSAMHETEN 

ARTIKEL 2 

Inga barn får diskrimineras. Alla barn är lika 
mycket värda och i det ska inte ha någon 
betydelse vilken färg barnet och barnets 
föräldrar har på huden, om barnet är flicka 
eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken 
gud barnet tror på, om barnet har en 
funktionsnedsättning eller om barnet är rikt 
eller fattigt.  

ARTIKEL 3 

Vad som är bäst för barn ska gå i första 
hand när det bestäms sådant som gäller 
barn. Det betyder att det ibland finns saker 
som är viktigare än barnets bästa. Om 
barnets bästa inte kan genomföras måste 
det ändå bli tydligt hur man tänkt på barnen. 

ARTIKEL 6 

Barn har rätt till liv och utveckling. Barn ska 
kunna överleva men även utvecklas från 
den de är idag i sin egen takt och få en bra 
barndom. Barn behöver många saker för att 
utvecklas bra som trygghet, kärlek, mat, 
sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att 
gå i skolan. 

ARTIKEL 12 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. 
De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter och 
dessa ska tas hänsyn till vid beslut som rör 
barn. Det är den vuxna som ska förstå 
barnet, inte barnet som ska förstå frågan ur 
ett vuxenperspektiv. 

GENOM FÖLJANDE STYRDOKUMENT OCH ARBETSSÄTT SÄKERSTÄLLS 
BARNS RÄTTIGHETER I FÖRENINGEN GENOM ATT 

Artikel 2 

• Alla barn och ungdomar välkomnas i Team Ystad Bowlings verksamhet och ska ha möjlighet att träna, tävla och 
umgås med andra barn, ungdomar och vuxna.  

• Alla barn är lika mycket värda och vi respekterar ursprung och deras individuella situation.  

Artikel 3 

• Träningstider ska ta hänsyn till ålder och att alla ska ha möjlighet att träna. 

• Kostnader för att delta i Team Ystad Bowlings verksamhet anpassas för barn och ungdomar   

Artikel 6 

• Ledare i föreningen är positiva och uppmuntrande och främjar god kamratanda samt arbetar efter föreningens 
värderingar. 

• Det är viktigt att ledare tar hänsyn till barnet genom att förklara och lära ut idrotten utifrån barnets perspektiv. Det 
ska vara lätt för barnet att förstå instruktioner. 

Artikel 12 

• Vid ett tillfälle per verksamhetsår ges barn och ungdomar möjlighet till delaktighet genom utvärdering och 
reflektion tillsammans med ledarna.  

• Varje barn ska känna att de kan påverka beslut som rör deras fritid. Vi tar hänsyn genom att lyssna på deras 
önskemål och viljor. 

  

 

 



  

VI HAR IDENTIFIERAT ATT 
TILLÄMPNING BRISTER  
• Vi har i dagsläget ingen styrelserepresentant som är under 18 år, detta sker endast 

genom utvärdering och samtal med ledare.  

• Alla barn och ungdomar har eventuellt inte ekonomiska förutsättningar i sina familjer att 
kunna spela bowling, då detta är en relativt dyr aktivitet. Vi tar i dagsläget ingen enskild 
hänsyn till detta. Föreningen behöver arbeta med kostnaderna för att kunna erbjuda 
bowling till fler.  

• Styrelsen fattar ibland beslut utan att ha barn och ungdomar inblandade i 
beslutsprocessen. 

  

 

 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR TEAM 
YSTAD BOWLING ÄR:  
• Alla ledare i Team Ystad Bowling ska ha god kännedom om Barnkonventionen så att 

alla barn och ungdomar i vår verksamhet kan tillgodoses kring deras rättigheter samt att 
ledarna ska också kunna lära barn och ungdomar mer om deras rättigheter.  

• Team Ystad Bowling ska göra barn och ungdomar i verksamheten mer delaktiga. 
Föreningen ska jobba mer med föräldramöten och specifika samlingar för att lyssna in 
barn och ungdomars önskemål och behov. Om möjligt så ska barn och ungdomar i 
större utsträckning delta i framtida styrelsearbete.  

• Undersöka möjligheter att ekonomiskt kunna erbjuda fler barn och ungdomar större 
möjlighet att kunna spela bowling på sin fritid. Detta inkluderar till exempel stöd till inköp 
av personlig utrustning.    

 

 

 

 

 



 

HANDLINGSPLAN  
Syftet med handlingsplanen är att ge struktur och underlätta arbetet framöver. Till grund för 
handlingsplanen ligger er utvecklingsområden och ska svara på VEM gör VAD, HUR och 
NÄR.  

  

Utvecklingsområde Åtgärd/Aktivitet När Vem Uppföljning 

Större 
medbestämmande för 
barn och ungdomar 

 Förbättra styrelsens 

interaktion med barnen och 

ungdomarna   

Fortlöpande 

 

Styrelsen och 
ledarna 

 

Styrelse- och 
ledarmöten  

Större 
medbestämmande för 
barn och ungdomar 

Försöka få en 

styrelserepresentant som är 

under 18 år 

Inför  
kommande 
årsmöten 

Styrelsen, 
ledarna och 
valberedningen 

Styrelse- 
ledar- samt 
årsmöten 

Ledare ska ha god 
kännedom om 
Barnkonventionen så 
att de kan informera 
om barnens rättigheter 

Utbildningstillfälle till ledare 

 

Fortlöpande 

 

Styrelsen 

 

Styrelsemöten  

 

Ekonomi 

 

Ekonomiskt stöd för inköp av 
eget bowlingmaterial 

Fortlöpande 

 

Styrelsen Styrelsemöten 

     

     

     



 
 
HUR HÅLLS PLANEN LEVANDE? 
Handlingsplanen hålls levande genom löpande dialog mellan ungdomsansvarig, styrelse, 
ledare, barn och föräldrar över löpande säsong. 

Styrelsen ska ha en agendapunkt på alla styrelsemöten och i detta sammanhang göra 
uppföljningar på beslutade utvecklingsområden   

Handlingsplanen kommer att finnas tillgänglig via föreningens hemsida efter att den har 
antagits av årsmötet.  

Handlingsplanen revideras vid behov. 

 

Versionshistorik 

1.0 Föredragen och godkänd på årsmötet 2020-08-16 
2.0 Föredragen och godkänd på årsmötet 2022-05-22 

 

 
 

 

ANSVAR FÖR PLANEN 

Team Ystad Bowlings styrelse 

Ulf Emanuel, ordförande & ungdomsansvarig 

Maria Mårtensson, sekreterare 

Ulrika Thorén, kassör 

Per Hall, ledamot 

Filip Emanuel, ledamot 


