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Bakgrund 
Det är viktigt för oss att våra medlemmar trivs, mår bra och utvecklas i vår förening. 

En del av det är att verksamheten är fri från tobak, alkohol och droger. 
  

Nedan följer de regler vi tillsammans vill följa. I texten nämns ledares ansvar, det gäller här 

bara myndiga ledare. Ledare under 18 år räknas i detta sammanhang som elev. 

Reglerna förankras hos medlemmarna genom information och diskussion. 

Formuleringarna får gärna ändras efter dessa diskussioner, bara grundregeln med en 

verksamhet fri från tobak, alkohol och droger består. 

  

  

Tobak 
Vi tillåter inte våra medlemmar att använda tobak (t.ex. snus och cigaretter) under eller i 

anslutning till träning, uppvisning eller annan föreningsverksamhet. 

Upptäcker ledare någon elev under 18 som använder tobak i anslutning till verksamhet har 

ledaren skyldighet att ge eleven en varning. Om detta upprepas har ledaren ansvar att kontakta 

elevens familj eller meddela styrelsen. 
  

Det är viktigt att ledare föregår med gott exempel inför sina elever och därför bör man avstå 

från all användning av tobak i anslutning till verksamhetsarbete. 

Vi tillåter inte våra ledare att använda tobak i närheten av eleverna eller i anslutning till 

träning, uppvisning eller annan föreningsverksamhet. 
 

Denna regel upprätthålls genom eget ansvar, skulle någon ledare bryta denna regel gäller även 

här en varning från ledaransvarig eller styrelse.  

Ansvaret för att dess regler hålls är styrelsens och ledarnas. 
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Alkohol 
Vi tillåter inte medlemmar att dricka alkohol under eller i anslutning till träning, uppvisning 

eller annan föreningsverksamhet. 

Upptäcker ledaren att någon elev druckit alkohol i anslutning till verksamhet har ledaren 

skyldighet att ge eleven en varning. Om detta upprepas har ledaren eget ansvar att kontakta 

elevens familj. 
 

Ledarna måste även här tänka på att föregå med gott exempel och ta sitt ansvar. 

Ledare får inte dricka alkohol på läger, uppvisningar eller annan verksamhet där man har 

ansvar för elever. 
 

Dessa regler upprätthålls genom eget ansvar, skulle någon ledare bryta reglerna gäller även 

här en varning från ledaransvarig eller styrelse. 

Ansvaret för att dessa regler hålls är styrelsens och ledarnas. 
 

På fester i föreningens regi får ingen under 18 år dricka alkohol. Myndiga personer får dricka 

alkohol men bör föregå med gott exempel och endast dricka måttligt. I detta sammanhang 

finns inga aktiva ledare så ansvaret att följa regeln bärs av all deltagande myndiga personer. 

  

  

Narkotika och dopingpreparat 
Narkotika och dopingpreparat är strängt förbjudet i vår förening och skulle någon medlem 

använda dessa preparat kan följande åtgärder utföras: 

 Kontakt med föräldrar om eleven eller ledaren är under 18 år. 

 Kontakt med sociala myndigheter och eventuellt polisen. 
 

Användning av preparat kan medföra avstängning från all föreningsverksamhet. 

Ansvaret att dessa regler följs är ledarnas och styrelsens. 
 

 

Förankring av policyn 
Ledarna i vår förening har en skyldighet att lyfta fram dessa frågor i sina grupper så att 

eleverna vet vilka riktlinjer som finns. 
 

Styrelsen måste även för att hålla dessa regler och riktlinjer lyfta fram dessa frågor på 

årsmöten, gemensamma träffar, informationsmöten och inför sponsorer. Vårt mål är även att 

presentera vår drogpolicy på föreningens hemsida så att alla får tillgång till den. 
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