Alkohol- och drogpolicy
Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott genom sin verksamhet
vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt
och nedbrytande. Utgångspunkten är att idrotten skall utgöra en trygg miljö ur alla avseenden.
Films SK ser därför det som en viktig uppgift att det finns en uttalad alkohol- och drogpolicy i
föreningen.
Films SK är en ideell förening där alla skall arbeta för en trygg, utvecklande och föredömlig
verksamhet. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i
föreningslivet och ledarna tillsammans med föräldrarna skall känna att de har alla verktyg för
att vara goda förebilder.

Alkohol, tobak, narkotika och doping
I Films SK gäller följande:
•
•
•
•

Ingen alkohol, tobak, narkotika eller doping skall förekomma bland vare sig ledare,
föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamheten.
Det är inte tillåtet att komma berusad, påverkad eller bakfull till träning, match eller
annat möte.
Ingen får bruka alkohol, tobak, narkotika eller droger i föreningens kläder.
Ingen får uppträda påverkad/berusad i föreningens kläder.

Hantering
Om vi skulle upptäcka att någon brukar något otillåtet i samband med föreningens verksamhet
agerar vi på följande sätt:
•

•

•
•

Enskilt samtal och kontakt med vårdnadshavare (gäller barn och ungdomar) för att
diskutera stöd och hjälp. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke av problem
kontaktas vårdnadshavare och sociala myndigheter.
Enskilt samtal (gäller ledare och aktiva vuxna) för att diskutera stöd och hjälp. Vid
upprepade tillfällen och vid misstanke av problem tas vidare åtgärder såsom t.ex.
avstängning från ledaruppdraget.
Vid användning av narkotika kan även polisen komma att kontaktas.
Vid användning av dopingpreparat kan även Riksidrottsförbundets antidopinggrupp
komma att kontaktas.
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Ansvar
Ansvaret för att dessa regler följs är gemensamt för föreningens medlemmar. Det yttersta
ansvaret ligger på huvudstyrelsen, men ledare, föräldrar och lagkamrater har ett stort ansvar
för att upptäcka och uppmärksamma eventuella problem.
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