DROGPOLICY

Drogpolicy för Svenska Skyttesportförbundet fastställd vid förbundsmötet 2010-05-30.
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar, där alla
kan delta på sina villkor och ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik internationell elit.

MOTIV FÖR DROGPOLICY

För att skapa förutsättningar för ledare, funktionärer och medlemmar att vara goda förebilder, har
denna policy arbetats fram. Den skall vara ett levande dokument, med vägledande riktlinjer som ger
stöd i arbetet mot droger. Med policyn vill vi också visa vårt samhällsansvar och visa föräldrar,
myndigheter, sponsorer, samarbetspartners och övriga delar av samhället var vi står i dessa frågor.

SvSF:s DEFINITION AV DROGER

Hos oss definieras tobak, snus, alkohol och narkotika som droger. SvSF:s anti-dopingarbete regleras i
stadgarna och i anti-dopingprogrammet och ingår därför inte i denna policy.
Med ledare, i nedanstående text, menas även funktionärer, förtroendevalda och anställda på alla
nivåer inom SvSF samt föräldrar som har ett aktivt deltagande i verksamheten, genom att till exempel transportera ungdomar.

DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA UNDER 18 ÅR

• Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i SvSF:s regi.
• Nolltolerans gäller även för äldre ledare i samband med aktiviteter för denna åldersgrupp.

DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA ÖVER 18 ÅR

• Nolltolerans gäller beträffande alkohol och narkotika i samband med SvSF:s verksamhet, dock
tillåts alkohol under måttliga former vid representation eller fest i samband med måltid.
• SvSF bjuder aldrig på starkare drycker än vin.
• Återhållsamhet gäller vid användning av tobak och snus i samband med SvSF:s verksamhet.
• Rökfritt gäller i alla lokaler som används för SvSF:s verksamhet.

KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER

För att höja kompetensen inom området skall SvSF vara representerat när temaaktiviteter erbjuds
från RF och olika myndigheter.

KOMMUNICERING AV DROGPOLICYN

Policyn ska kommuniceras genom:
• Årsmöten, styrelsemöten och Skytteforum
• Landslagsläger, andra träningsläger och ledarmöten
• Svensk Skyttesport och SvSF:s hemsida

AKTIVITETSPLAN, UPPFÖLJNING OCH FASTSTÄLLANDE

Policyn är ett levande dokument som regelbundet diskuteras vid styrelse- och årsmöten samt vid
Skytte Forum för att vid behov revideras vid Förbundsmötet.
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