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Distrikt	  2320	  -‐	  2410	  
Ungdomsutbytet,	  försäkran	  för	  volontärer	  och	  
klubbens	  ämbetsmän.	  
	  
	  
Distrikt	  2320	  -‐	  2410	  förbinder	  sig	  att	  skapa	  och	  upprätthålla	  tryggast	  möjliga	  miljö	  för	  alla	  
som	  deltar	  i	  Rotarys	  aktiviteter.	  Det	  är	  en	  plikt	  för	  alla	  rotarianer,	  rotarianers	  makar,	  
sambor,	  partners	  och	  övriga	  volontärer	  att	  efter	  bästa	  förmåga	  trygga	  välfärden	  för	  barn	  
och	  ungdomar	  som	  deltar	  i	  Rotarys	  Ungdomsprogram	  eller	  aktiviteter	  och	  förebygga	  
fysiska,	  sexuella	  eller	  känslomässiga	  övergrepp	  mot	  de	  unga	  deltagarna.	  
	  
Försäkran	  
Jag	  intygar	  på	  heder	  och	  samvete	  att	  samtliga	  uppgifter	  i	  denna	  försäkran	  och	  i	  dess	  
signerade	  bilagor	  är	  så	  vitt	  jag	  vet	  sanna	  och	  riktiga	  och	  att	  jag	  	  inte	  undanhållit	  någon	  
information	  som	  kan	  påverka	  denna	  försäkran	  negativt.	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  kan	  
komma	  att	  bli	  skadeståndsskyldig	  om	  Rotary	  och/eller	  tredjeman	  orsakas	  skada	  till	  följd	  av	  
felaktigheter	  i	  denna	  försäkran.	  
Jag	  har	  förstått	  att	  distrikt	  2320	  –	  2410´s	  ungdomsprogram	  inte	  tillåter	  att	  personer	  som	  
dömts	  för	  vålds	  och/eller	  sexualbrott	  att	  inneha	  volontäruppdrag.	  
Jag	  tillåter	  att	  distrikt	  2320	  –	  2410	  kontrollerar	  de	  av	  mig	  i	  denna	  försäkran	  lämnade	  
uppgifterna	  och	  tar	  kontakt	  med	  givna	  referenser.	  
Jag	  samtycker	  	  till	  att	  följa	  regler,	  bestämmelser	  och	  policy	  för	  Rotary	  International,	  
distrikts	  2320-‐2410´s	  ungdomsprogram	  som	  specificeras	  i	  bilaga	  1	  (Policy	  och	  regler)	  och	  	  
bilaga	  2	  (Rapporteringsrutiner).	  
	  
Datum/ort:	  ____________________________________________________________	  
	  
Underskrift:	  ___________________________________________________________	  
	  
Namnförtydligande:	  _____________________________________________________	  
	  
Klubb:	  _______________________________________________________________	  
	  
	  
Bilagorna signeras 	  
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Belastningsbakgrund 
 
1. Har du någonsin dömts för brott som kan ge fängelsestraff?    Ja    Nej 
 Om ”Ja” - beskriv fakta på separat blad och underteckna. 
 
2. Har du varit föremål för domstolsbeslut rörande sexuella, fysiska och/eller verbala 
    övergrepp eller haft kontaktförbud?  Ja  Nej 
 
3. Har du förevisat utdrag ur belastningsregistret för 
    presidenten i ansvarig klubb?    Ja          Nej 

 
 Datum : ________________ 
 
Presidentens signatur: __________________________Klubb_____________ 
 
Belastningsregistret ska gälla Förskoleverksamhet/skola/skolbarnomsorg och du 
rekvirerar det via  "http://www.polisen.se  
Det förseglade utdraget ur belastningsregistret ska brytas tillsammans med 
presidenten i ansvarig klubb. 

  
Tidsperiod för vilket försäkran gäller:  
 
Från________________________ 
 
Till_______________________________ 
 
Tidigare uppdrag, se volontärerfarenhet.  
	  
Personuppgifter 
 
Namn: ____________________________________________________________ 
 
Adress: ____________________________________________________________ 
 
Postnummer o postort: 
______________________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________________         Telefon mobil:_________________________ 
 
E-post:_____________________ 
 
Personnummer: _____________ 
 
 



2012-02-29 Rev 2   3 

 
Utbildning och huvudsakliga yrkesverksamhet 
	  
 
 
 
	  
Arbetslivserfarenhet under de fem senaste åren 
Nuvarande arbetsgivare, uppge kontaktdata samt namn på din chef och hans befattning. 
 
 
 
 
Volontärerfarenhet av unga under de fem senaste åren 
Ange organisationer och kontaktdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenser minst 2 personliga referenser av vilka endast en får vara inom Rotary. Ange 
namn, adress, telefon och vilken relation det gäller. 
 
 
 
 
 
 
Kvalifikationer  
Beskriv kvalifikationer och utbildning som är relevanta för uppgiften som volontär inom 
Rotarys Ungdomsprogram 
 
	  
	  
	  
	  


