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1 Handlingsplan mot sexuella trakasserier 
Handlingsplanen är uppgjord efter Larsmo kommuns princip att alla föreningar med verksamhet för 
barn och unga uppgör en handlingsplan för att förhindra och förebygga sexuella trakasserier och 
mobbning.  

Föreningen ordnar ingen direkt aktivitet eller verksamhet för barn och unga i dagsläget men det skadar 
givetvis ingen att en sådan plan uppgörs ändå. Museet får årligen besök av skolklasser och på de olika 
evenemangen är barnfamiljer och ungdomar väl representerande. Det gör att föreningen bör ha en 
handlingsplan tillhands.  

Handlingsplanen skall ge en tankeställare till medlemmar hur man bemöter sina medmänniskor både 
verbalt och fysiskt, speciellt till barn och unga. Handlingsplanen skall vara till ett förebyggande syfte för 
att förhindra mobbning och trakasserier inom föreningen. I handlingsplanen finns även information 
vart man kan vända sig om någon har blivit utsatt. 

OBS! Handlingsplanen tilldelas varje styrelsemedlem på första styrelsemötet efter årsmötet och finns 
framsatt på museets anslagstavla samt på museets hemsida.  
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2 Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum 
Om föreningen Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum r.f. 

 

2.1 Bakgrund 

Föreningen Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum r.f. är en förening vars syfte är att samla in, bevara och 
förevisa traditionella allmogebåtar, fiskeutrustning, jaktredskap och andra maritima föremål som hör 
till Larsmos kulturarv.  

Utöver föremål upprätthåller föreningen ett stort museiområde med flera byggnader, såsom båthus, 
sjöbodar, skäristuga och inte minst en utställningshall på 400 kvadratmeter. 

 

2.2 Verksamhet 

Föreningen har olika typer av verksamhetsformer som är typiska för en museiförening.  

- Öppet för allmänheten 

Under juni, juli och augusti månader håller museet öppet för allmänheten: lör – sön kl. 16 – 20. Under 
dessa kvällar ställer frivilliga bybor upp som vaktmästare och guider enligt en dejourslista uppgjord av 
styrelsen.  

- Gruppbesök 

Till museet kommer det årligen olika gruppbesök, bl.a. skolklasser. Två till tre personer från föreningen 
brukar guida och visa runt besökare. Vi strävar till att två eller flera personer från föreningen guidar 
gruppbesök. 

- Gubbdagis 

Gubbdagis samlas varje måndag kl. 9 på museet förutom under pandemitider. Ca 20 personer brukar 
delta. 

- Talkotillfällen 

Talkotillfällen ordnas regelbundet så gott som under hela året. Under tillfällen jobbar man med olika 
projekt såsom träbåtsprojektet som startade hösten 2020. Utöver det ordnas talkon på museet främst 
kring mindre byggprojekt. Till dessa tillfällen samlas mellan 5 - 8 personer i olika åldrar. 

- Temakvällar 

Föreningen ordnar en gång i året en temakväll där en utomstående person föreläser kring något tema. 
Till dylika tillfällen brukar det samlas mellan 30 och 40 personer i olika åldrar. Under pandemiåret 2020 
ordnades enbart en föreläsning i samband med årsmötet. 

- Evenemang 

En handfull evenemang ordnas årligen på museet bl.a. en MC träff, plättkarneval (arr. Larsmo 
församling) och sommartorg (arr. Bosund Byalag) samt en friluftssammankomst (arr. Bosund 
bönehusförening). Museet brukar under dessa tillställningar ha öppet hus för allmänheten. Under 2020 
ordnades ingen av de nämnda evenemangen pga. pandemin. 
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3 Mobbning 
Inom föreningen ska ingen bli mobbad då man deltar i någon av föreningens verksamheter. Det är viktigt 
att var och en tänker på vad man säger och vad man gör så det inte kränker någon annan.  

Det är mobbning när någon flera gånger blir retad, hotad, förlöjligad, slagen eller kränkt. Mobbning kan 
vara elaka ord, viskningar, blickar och skratt. Det är mobbning att sprida rykten om någon. Mobbning 
kan också vara elaka kommentarer på nätet eller att lägga upp kränkande bilder på nätet. Det är 
mobbning att vara taskig för att någon klär sig eller ser ut på ett visst sätt, eller har en viss 
funktionsvariation.  

3.1 Mobbningen kan vara brottsligt 

Att behandla någon på ett kränkande sätt kan vara brottsligt. De här sakerna är exempel på brottslig 
mobbning: 

- Att slå någon. 
- Att trakassera någon. 
- Diskriminering, det vill säga att behandla någon illa på grund av personens kön eller religion. 
- Att hota någon. 
- Att sprida kränkande bilder på någon annan. 

3.2 Att förhindra mobbning 

Varje medlem i föreningen är skyldig att ingripa om man ser att någon blir mobbad.  

- Man bör påpeka den som mobbar att genast sluta.  
- Efteråt är man skyldig att prata med offret om hen är okej. 
- Skriva ner allt det inträffade som; datum, klockslag, eventuella vittnen och annat som kan vara 

till värde. 

Den som blir utsatt för mobbning skall vända sig till någon man har förtroende för och tillsammans prata 
om det som har hänt. Personen som blivit offer skall uppmanas söka professionell hjälp om det behövs. 

3.3 Exempel på lokala instanser som erbjuder hjälp: 

Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen i Jakobstad 
https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/psykisk-halsa/psykiatriska-barn-och-
ungdomsmottagningen 

Ungdomsstationen Fiilis i Jakobstad 
https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/fiilis 

Kvinnojouren i Jakobstad   
https://www.kvinnojouren.fi/  
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4 Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har med sex att göra och som är kränkande 
för personen. Det är bara individen själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte. Styrelsen 
behöver få vetskap om det har förekommit sexuella trakasserier för att kunna vidta åtgärder. 

4.1 Exempel på sådant som kan vara sexuella trakasserier 

- Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex. 
- Någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp. 
- Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt. 
- Någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig. 
- Någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till 

exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms. 
- Någon ger dig oönskade sexuella förslag, när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt. 
- Det är du som avgör om du blir trakasserad 

Många förminskar sin upplevelse av trakasserier och tänker att det inte var så farligt. Men du ska alltid 
lita på din egen känsla. Om du tycker att något är obehagligt så är det obehagligt. 

Det är viktigt att man inte anklagar dig själv för trakasserierna. Det är aldrig ditt fel att någon trakasserar 
dig, oavsett vad du har på dig, hur du ser ut eller hur er relation ser ut. 

4.2 Vanliga reaktioner vid sexuella trakasserier 

Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som påverkar människor på olika sätt. Här är 
exempel på vanliga reaktioner: 

- ångest 
- rädsla 
- ont i magen 
- huvudvärk 
- trötthet 
- depression 
- obefogade skamkänslor eller skuldkänslor 

Att bli utsatt för sexuella trakasserier kan också påverka självkänslan.  

4.3 Sexuella trakasserier kan vara ett sexualbrott 

Sexuella trakasserier kan ibland vara ett brott och kallas då sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande är 
när någon till exempel skickar bilder med sexuellt innehåll, kommer med oönskade sexuella förslag, 
blottar sig, tafsar eller på annat sätt kränker din personliga sexuella integritet.  

Vid sexuellt ofredande gäller sexualbrottslagstiftningen och du kan anmäla trakasserierna till polisen. 
Du kan alltid ringa och rådgöra med polisen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Straffet för 
sexuellt ofredande är böter eller fängelse upp till två år. 

Det är viktigt att du anmäler sexuella trakasserier. Det kan vara lättare att börja må bättre om du känner 
att du har gjort vad du kan. Det är dessutom stor risk att den person som utsätter dig även utsätter 
andra. Alla tjänar på att sexuella trakasserier synliggörs och åtgärdas. 
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4.4 Stöd och råd vid sexuella trakasserier 

Oavsett om du säger ifrån och anmäler eller inte kan det vara bra att prata med någon om dina 
upplevelser. Kontakta först någon man har förtroende för. Det finns också flera instanser som erbjuder 
vård och stöd.  

Exempel på lokala instanser: 

Kvinnojouren i Jakobstad   
https://www.kvinnojouren.fi/  

Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen i Jakobstad 
https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/psykisk-halsa/psykiatriska-barn-och-
ungdomsmottagningen 

 

 

 

5 Sammanfattning 
Föreningen har nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier. Osakligt bemötande och 
trakasserier förekommer på arbetsplatser, i hemmet och i föreningar. För att förebygga att sådant sker 
är det helt avgörande att man kommer överens om att inte tolerera osakligt beteende och mobbning. 
Det är viktigt att hela föreningen ser det som sin sak att skapa nolltolerans för allas välmående och 
bästa. 

 

 

 

Bilaga till kulturbidragsansökan 16.02.2021. 

 

 

Joel Svenlin 
Ordförande 
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6 Källor 
 

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/sexuella-
trakasserier/ 

 

https://www.ttl.fi/sv/mobbning-far-inte-tolereras-bryt-mobbningsspiralen-pa-arbetsplatsen/ 

 

https://www.sochv.jakobstad.fi/ 

 

https://www.umo.se/ 

 

https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/fiilis 

 

https://www.frida.help/ 

 

 

 


