
 

Alkohol-, drog-, tobak- och dopningspolicy                                  

Sjöstaden Funktionell Förening 

 

Idrott och droger hör inte ihop. Då vi inom Sjöstaden Funktionell Förening har ungdoms-

verksamhet är det viktigt att vi har tydliga riktlinjer, inte minst när det gäller alkohol och 

andra droger. Denna policy har blivit framtagen för att på ett tydligt sätt markera vårt 

ställningstagande i dessa frågor och för att det inte ska leda till någon skada för föreningen 

och dess samarbetspartners genom att inte ta ställning. Men framför allt vill vi värna om våra 

medlemmar. 

 

Tobak 

Vi i Sjöstaden Funktionell Förening tar avstånd från all form av tobaksbruk oavsett det gäller 

cigaretter, tuggtobak eller snus. Vi accepterar inte att ungdomar under 18 år brukar tobak i de 

aktiviteter som anordnas i föreningens regi. 

Det är viktigt att våra ledare visar ett gott föredöme gentemot föreningens ungdomar när det 

gäller användandet av tobak.  

 

 

 

 

 



Alkohol 

Sjöstaden Funktionell Förening tar avstånd från all förekomst av langning eller bruk av 

alkohol i samband med eller i anslutning till föreningens verksamhet där minderåriga 

medverkar. 

Det ligger på varje ledares ansvar att i samband med träningar, träningsläger eller övrig 

verksamhet där föreningens ungdomar medverkar att aktivt se till att ingen alkohol eller 

langning av alkohol förekommer. 

Om någon av föreningens aktiva ungdomar upptäcks använda alkohol i samband med någon 

av föreningens verksamheter så tar respektive ledare ett enskilt samtal med individ och 

föräldrar. Skulle någon medlem upptäckas använda alkohol i samband med träningsläger eller 

liknande på annan ort, skickas vederbörande omedelbart hem och får då bekosta hemresan 

själv. Föreningen accepterar inte att någon aktiv över 18 år använder alkohol i samband med 

föreningens verksamheter där ungdomar under 18 år också deltar. 

Ansvarig för ovanstående är respektive lags ledare. 

Ledare i Sjöstaden Funktionell Förening ska avstå från allt användande av alkohol under 

föreningens verksamheter såsom träning, resor, träningsläger mm, där man är ansvarig för 

barn och ungdomar. Självklart gäller detta även medföljande aktiva över 18 år och eventuella 

medföljande föräldrar. 

Det är fullständigt oacceptabelt att i samband med representation av föreningen uppträda 

berusad. Detsamma gäller även i andra sammanhang för medlemmar klädda i föreningens 

profilkläder. 

Ledare eller andra ansvariga som bryter mot dessa bestämmelser kan komma att få sitt 

medlemskap prövat och i värsta fall kan en uteslutning bli aktuell efter prövning i styrelsen. 



I de fall langning till minderårig konstateras kommer omedelbart en polisanmälan att göras. 

Detta gäller även om en förälder konstateras langa alkohol till minderårig inom föreningen. 

Droger och dopning 

Sjöstaden Funktionell Förening tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan 

klassas som droger eller dopning. 

Alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på Riksidrotts-

förbundets dopningslista och som inte föreskrivits av läkare på grund av medicinska skäl är 

förbjudna att brukas av föreningens medlemmar. 

Upptäcks någon form av bruk eller langning av droger eller dopning leder det till omedelbar 

polisanmälan. Styrelsen bedömer om medlemmen ska uteslutas ur föreningen efter samtal 

med berörd person och för minderårig även vårdnadshavare. 

Representation 

Föreningens policy i samband med representation för sponsorer, samarbetspartners m.fl. är att 

stor måttfullhet ska gälla vid konsumtion av alkohol. Alkoholfria drycker ska alltid finnas 

som en del av utbudet. Skulle föreningens ungdom under 18 år medverka vid representation är 

bruket av alkohol inte tillåtet. 

 

 

 

 


