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ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 

FÖRENINGEN TRÖGDSGÅRDEN 

Bruk och missbruk av tobak, alkohol och droger är ett stort folkhälso- och samhällsproblem. 

Föreningslivet utgör en viktig socialiseringsmiljö, och bör verka som en trygg plats att vistas 

och verka i för barn, unga och vuxna. Vi vill med denna drogpolicy tydliggöra att föreningens 

verksamhet verkar för att skapa en miljö som föregår med gott exempel, samt att ge stöd åt 

vuxna i föreningen kring hur vi kan skapa en god miljö för barn och unga som mötesplats och 

i ett föreningsengagemang. 

 

Med droger menar vi: 

- Tobak 

- Alkohol 

- Narkotika 

 

Handlingsplan 

Tobak. Rökning är förbjudet inom föreningens lokaler samt på föreningens fastighet för 

samtliga, förutom på anvisad plats. För unga under 18 år gäller förbudet all form av tobak. 

Sker bruk kan kontakt tas med förälder, eller hanteras av aktivitetens ledare.  

 

Alkohol. Inga unga under 18 år får använda alkohol i vår verksamhet. Det gäller även för 

ledare vid barn- och ungdomsaktiviteter. Om ungdom påträffas påverkad av alkohol tar 

ledare samtal med förälder, och eventuellt styrelse.  

Föräldrar och vuxna får i samband med särskilda sammankomster såsom pubar, 

föreningsfest eller liknande aktiviteter inta alkohol under ordnade former. Vid barn- och 

ungdomsaktivitet bör vuxen helt avstå från alkohol. Föreningen serverar inte alkohol vid 

specifik barn- och ungdomsaktivitet. 

 

Narkotika. All användning av narkotika, som inte är föreskriven av läkare för medicinskt 

bruk, är förbjudet i svensk lagstiftning. Skulle användning av narkotika komma till ledares, 

eller styrelsens, kännedom kontaktas förälder (om personen är under 18 år) polis och/eller 

sociala myndigheter.  

 

Vid uthyrning av lokalen ansvarar den som hyr för att den aktivitet som lokalen används 

för efterlever bestämmelser, samt svensk lagstiftning. Skulle det komma till kännedom om 

att det vid uthyrning sker otillåten användning av droger, tas kontakt med ansvarig för 

arrangemanget, samt berörda myndigheter. 

 

Uppföljning och informationsplan 

Styrelsen skall utvärdera hur policyn har efterlevts vid varje verksamhetsår samt föreslå 

eventuella ändringar till kommande år. Drogpolicyn skall finnas på föreningens hemsida 

tillgänglig för medlemmar och som stöd vid uthyrning. 

 


