Alkohol och drogpolicy
Freemotion IK vill att alla ska utvecklas i en sund och nykter miljö. Ledare, medlemmar och
styrelseledamöter står lika under denna policy.
●

●
●

Vi brukar INTE droger, tobak, E-cigg eller missbrukar alkohol i anslutning till
föreningsverksamhet. Med föreningsverksamhet menas aktiviteter som anordnas av
föreningen, vid längre aktiviteter såsom läger, föreningsresor eller större
sammankomster kan bruk av E-cigg eller tobak tolereras om det sker utom synhåll
från föreningsaktiviteter och andra medlemmar.
Försäljning av droger, alkohol eller tobak är strikt förbjuden.
Föreningens träningsanläggningar och tomter är helt drogfria.

Rutiner när någon är påverkad under föreningsverksamhet:
Ledare & medlemmar är kollektivt ansvariga för att avgöra om en annan medlem misstänks
vara påverkad av alkohol eller droger. Det kan vara att någon vet att en person har intagit
droger, eller att personen visar tydliga tecken på att vara eller ha varit påverkad (t.ex.
bakfull).
• Om det bedöms att en medlem är påverkad under föreningsverksamhet, ska denne tas om
hand och skickas hem.
• När en medlem skickas hem ska det ske på ett betryggande sätt. I de flesta förekommande
fall att personen får eskort av dennes föräldrar/vårdnadshavare eller en ledare. Om personen
har egen bil ska dennes bilnycklar omhändertagas.
• Ett samtal angående händelsen ska hållas så snart som möjligt med medlemmens föräldrar
om denna är omyndig, samt med personen i fråga om den är myndig. Syftet med samtalet är
att man ska söka professionell hjälp, komma ifrån sitt missbruk och att händelsen inte ska
upprepas.
• Vid allvarliga händelser eller upprepning av missbruk av droger, tobak eller E-cigg kan man
uteslutas från föreningens aktiviteter tills vidare. Föreningen skall fortfarande erbjuda stöd
och hjälp för att bryta det skadliga beteendet.
• Medlemmen har möjlighet att fria sig från misstanke om alkohol- eller drogpåverkan om han
eller hon vill det, t.ex. genom att blåsa i alkomätare eller ge urinprov hos hälso- och
sjukvården.
• Det inträffade ska följas upp efter två till tre veckor.
• Föreningen har inte någon skyldighet att bistå med rehabiliteringshjälp, men ställer upp i
den omfattning styrelsen och medlemmarna kan.
• Alla händelser ska dokumenteras och följas upp.

Rutiner när någon säljer/langar/köper ut alkohol, droger, cigg eller E-cigg:
• Medlemmen ska uteslutas ur föreningen av styrelsen.
• Kontakt ska ske med personens föräldrar/vårdnadshavare när de är minderåriga.
• Polisanmälan skall göras i de fall försäljningen/langningen är olaglig.

