Springlidens
byaförening

Drogpolicy för Springlidens byaförening
Missbruk av droger (tobak, alkohol, narkotika och dopningsmedel)
är ett av samhällets största och samtidigt mest svårbemästrade
problem. En person som missbrukar droger skadar inte bara sig
själv utan också sin omgivning. Springlidens byaförening vill
genom förebyggande arbete förhindra att drogproblem uppstår
och verka för att föreningens arbete ska göra det möjligt att, på
ett tidigt stadium, upptäcka missbruk.
För Springlidens byaförening ska följande drogpolicy gälla:

TOBAK
Mål
Alla föreningsaktiviteter skall vara rökfria. Detta gäller både för
ungdomar och vuxna. Snus får användas med restriktivitet och
diskretion av vuxna över 18 år.
Genomförande
Samtliga medlemmar i föreningen informeras om drogpolicyn.
Information om antagen policy när byaföreningen inbjuder till
aktivitet.
Utbildning i tobakens konsekvenser genomförs.
Ansvarig
Byaföreningens styrelse och den person som ansvarar för aktivitet
i byaföreningens namn.
Om byaföreningens lokaler hyrts ut ansvarar den som hyrt lokalen.
Konsekvens av att bryta mot ovanstående mål
När barn eller ungdom under 18 år bryter mot ovanstående mål
skall den person som är ansvarig för den aktuella aktiviteten tala
med barnet/ungdomen om regeln och varför den finns. Föräldrar
underrättas om vad som hänt och vilket regelverk som finns i
föreningen. Vid upprepade förseelser tas det individuella fallet upp
för åtgärdsbedömning i styrelsen.
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ALKOHOL
Mål
Alla föreningsaktiviteter för allmänhet eller där ungdomar deltar
skall vara alkoholfria. Vid föreningsfester eller andra arrangemang
i föreningens regi där ungdomar deltar skall alkoholförbud gälla för
både ungdomar och vuxna. Arrangemang i slutna sällskap
undantas från byaföreningens policy.
Genomförande
Samtliga medlemmar i föreningen underrättas om policyn.
Information om antagen policy görs när byaföreningen inbjuder till
aktivitet och när byaföreningens lokaler hyrs ut.
Utbildning i alkoholens konsekvenser genomförs.
Ansvarig
Byaföreningens styrelse och den person som ansvarar för aktivitet
i byaföreningens namn.
Om byaföreningens lokaler hyrts ut ansvarar den som hyrt lokalen.
Konsekvens av att bryta mot ovanstående mål
Om barn eller ungdom under 18 år bryter mot ovanstående mål
skall den person som är ansvarig för den aktuella aktiviteten tala
med barnet/ungdomen om regeln och varför den finns. Föräldrar
underrättas om vad som hänt och vilket regelverk som finns i
föreningen. Om vuxen medlem bryter mot målet skall denna
underrättas av ordförande eller annan styrelsemedlem om vikten
av att vara en god förebild för barn och ungdomar, samt att
upprepad överträdelse av föreningens regler kan komma att
medföra uteslutning.

NARKOTIKA
Mål
All verksamhet som arrangeras av föreningen skall vara fri från
narkotika. Från denna regel finns inga undantag.
Genomförande
Samtliga medlemmar i föreningen underrättas om policyn.
Information om antagen policy görs när byaföreningen inbjuder till
aktivitet och när byaföreningens lokaler hyrs ut.
Utbildning i narkotikans konsekvenser genomförs.
Ansvarig
Om det handlar om verksamhet i byaföreningens namn ansvarar
byaföreningens styrelse.
Om byaföreningens lokaler hyrts ut ansvarar den som hyrt lokalen.

Konsekvenser av att bryta mot ovanstående mål
Om barn eller ungdom bryter mot målet skall byaföreningens
ordförande tala med barnet om regeln och varför den finns.
Föräldrar och sociala myndigheter underrättas. Uteslutning sker
vid upprepad överträdelse. Om vuxen medlem bryter mot regeln
sker omedelbar uteslutning.

DOPNING
Mål
All verksamhet i Springlidens byaförening omfattas av dopingregler
fastställda av Riksidrottsförbundet, vilket innebär att inga preparat
som finns upptagna på RF: s lista över förbjudna preparat är
tillåtna för någon medlem i föreningen.
Genomförande
Samtliga medlemmar i föreningen underrättas om policyn.
Information om antagen policy görs när byaföreningen inbjuder till
aktivitet och när byaföreningens lokaler hyrs ut.
Utbildning i konsekvenser av dopning genomförs
Ansvarig
Om det handlar om verksamhet i byaföreningens namn ansvarar
byaföreningens styrelse och den person som ansvarar för den
aktuella aktiviteten.
Om byaföreningens lokaler hyrts ut ansvarar den som hyrt lokalen.
Konsekvenser av att bryta mot ovanstående mål
Om medlem i Springlidens byaförening ertappas med dopning,
kommer det regelverk som är fastställt av RF att gälla i alla delar.
Om barn eller ungdom ertappas kommer dessutom föräldrar och
sociala myndigheter att underrättas.
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