
Slutresultatet 2023 Delmål Konkreta åtgärder (olika åtgärder för olika målgrupper) Tidtabell Uppföljning och utvärdering Ansvarspersoner
A. Hela Finlands Svenska Idrotts 

(styrelser, tränare, idrottare, 
föreningsaktiva och arbetstagare på 

alla nivåer) verksamhetsområde 
genomsyras av jämställdhet och 

likabehandling

Könskvotering FSO och föreningarna
Könskvoteringen 40/60 står i FSOs styrdokument (valberedning, jämställdhets- 
likabehandlingsplan) 2020

I samband med årsanmälan kartläggs hur 
könskvoteringen uppfylls i förbundens och föreningars 
styrelser och arbetsgrupper Styrelsen

Vid rekrytering finns det utskrivet tydliga kriterier för vad som krävs. Positiv 
särbehandling är motiverat att användas. 2020

Följer FSIs handbok om hur rekrytering förverkligas, så 
att diskrimineringslagen följs. Styrelsen

I FSOs stadgan är det utskrivet att 
målet är att man strävar till att få 
40/60 fördelning i beslutsfattande 

organ. Fundera på att vill man 
tillägga att vissa grenar har svårt att 

förverkliga det. Diskussion utförs och beslut på FSOs höstmöte 2020 Mötesprotokoll. Kolla följande år att uppfylls. Styrelsen
Diskussion utförs och beslut på föreningars höstmöte 2022 Mötesprotokoll. Kolla följande år att uppfylls. Styrelsen

Föreningar har jämställdhets- och 
likabehandlingsplaner Utbildning av PSL 2020

Mätning av antalet utbildade föreningar och förverkligade 
handlingsplaner. På samma linje

Open Badge nätutbildningspaket gällande utformningen av jämställdhets- och 
likabehandlinsgsplan 2020 (-2023)

Open Badge mätinsrument: Antal genomförda kurser 
(certifierade föreningar, tränare, ledare, idrottare) På samma linje

PSL utbildningar och nätpaket marknadsförs i FSOs kanaler 2020
Nyhetsbrev, sociala medier och Open Badge 
mätinstrument FSOs personal och styrelse

I samband med medlemsförbundens verksamhet (möten, seminarier, läger, tävlingar, 
föreningsträffar, distriktstillställningar) 2020

Ordnade tillfällen, deltagarantal. Open Badge 
deltagarmärken. FSOs personal och styrelse

Regionala handlingsplans workshoppar 2020
Ordnade tillfällen, deltagarantal. Open Badge 
deltagarmärken. Konkreta handlingsplaner. På samma linje

Lika möjligheter oberoende kön
Medlemsförbundens mästerskapstävlingar har samma möjligheter för deltagande för 
både män och kvinnor. 2020 Inbjudan och tävlingsdirektiv Tävlingsutskottet
Det underrepresenterade könet uppmuntras till att delta på ledar- och tränarutbildningar. 2020 Statistik över män och kvinnor i verksamhetsmätaren Styrelsen

B. Förebygga osakligt bemötande och 
beteende (bl.a.mobbning, 
diskriminering, trakasserier)

FSOs verksamhet präglas av 
respektfullt bemötande 

På mästerskapstävlingar och träningsdagar arrangerade av FSO kommer 
respektbudskapet fram (i inbjudan, tävlingsdirektiv, auditivt, visuellt) 2020

FSO personal eller styrelse kollar på plats. PSL kollar 
upp nedladdningar av material. FSI,medlemsförbunden, På samma linje

En man och en kvinna benämns till trakasserieombud. 2020 FSO personal eller styrelse kollar på plats. FSO personal, stryelse
På mästerskapstävlingar och träningsdagar arrangerade av föreningarna kommer 
respektbudskapet fram (i inbjudan, tävlingsdirektiv, auditivt, visuellt) 2021 FSO personal kollar med föreningar FSI, medlemsförbunden, På samma linje
Respektbudskapet syns i FSOs kommunikationskanalerna 2020 FSIs och medlemsförbundens kanaler FSI och medlemsförbunden. PSL fixar ett certifikat.
Respektbudskapet syns i föreningars kommunikationskanalerna 2021 FSO uppmanar föreningarna och kollar upp. Styrelsen
FSO sprider information om workshopen Respektfullt bemötande i sina kommunikationskanalerna 2020 Antal genomförda workshoppar På samma linje och FSOs personal

Open badge utbildning gällande respektfullt bemötande 2020
Open Badge mätinsrument: Antal genomförda kurser 
(cerifierade föreningar, tränare, ledare, idrottare) På samma linje

På FSOs alla nivåer (förbund och 
föreningar) verksamhet finns 
ansvarspersoner för att motverka 
osakligt beteende

Ansvarspersonerna tar del av Befolkningsförbundets och FCEI utbildning om sexuella 
trakasserier och läser Olympiska kommitténs material Lupa välittää, lupa puuttua 2020

FSO skickar information och rekommenderar att 
föreningar har en ansvarsperson. Senare kollas upp om 
det har förverkligats. Styrelsen

FSO har på sin hemsida Olympiska kommitténs material Lupa välittää, lupa puuttua 2020
Finns på FSOs kanaler. Länkarna kollas upp årligen. 
Eventuellt uppdatera med nytt material. På samma linje och FSOs personal

C. Inkluderande idrott på alla nivåer

Inkluderande och tillgänglig 
kommunikation

Kommunikationen påvisar mångfald i bilder och texter. Bilder och ord undviker att 
upprätthålla stereotypier. Bildbanker utnyttjas. 2020

Kommunikationskanalerna består av mångfald, som syns 
både i bilder och text. Även språkaspekter tas i 
beaktande. FSOs personal och styrelsen 

Open badge utbildning inom inkluderande kommunikation. 2020 Open Badge mätinsrument: Antal genomförda kurser. På samma linje
FSO förbinder sig till att inte ge diskriminerande uttlåtande gällande någon folkgrupp 2020 Utlåtande om nolltelarans FSOs egna kanaler FSOs personal och styrelsen 
Tar del av På samma linjes kampanj i att motverka diskriminering veckan innan "veckan 
mot rasism" i mars 2020 Antalet personer som tar del av kampanjen På samma linje  och Styrelsen

Tävlingar arrangeras så tillgängligt 
som möjligt

FSO tar del av Olympiska kommitténs Vastuullisuuskompassi (3.) material i 
mästerskapstävlingsutbildningar. 2021 Innehåll i utbildningspaket Tävlingsutskottet

Synliggöra hindren för en öppen 
verksamhet Kartläggning med hjälp av en utvecklad SCORE modell på FSIs alla verksamhetsnivåer 2021

Den utvecklade SCORE modellen finns tillgänglig på På 
samma linjes hemsida På samma linje 

Föreningar vill arbeta för att inkludera 
personer med migrationserfarenhet FSO och föreningar tar del av Inkluderande Idrotts guiden 2020

Finns på På samma linje hemsida, FSOs hemsida. Kolla 
upp antalet klickningar. FSOs personal

Open badge utbildning inom inkluderande föreningsverksamhet 2020
Open Badge mätinsrument: Antal genomförda kurser 
(cerifierade föreningar, tränare, ledare, idrottare) På samma linje


