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Handlingsplan mot alkohol och droger
Mallbackens Byalag 2019
Handlingsplan mot alkohol och droger i Mallbackens Byalag
Missbruk av alkohol och droger leder till ohälsa och innebär också risker för personen själv
och omgivningen.
Mallbackens byalag vill arrangera säkra och trygga aktiviteter för alla, oavsett ålder, kön
eller bakgrund. Missbruk är inte förenligt med detta och kan därför inte accepteras vid vår
skola.
Mål:
• Förhindra missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat, flyktiga lösningsmedel samt
narkotikaklassade läkemedel bland medlemmarnal.
• Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i våra lokaler.

Mallbackens Byalags alkohol-tobaks- och drogpolicy
Mallbackens Byalag är en ideell förening i Sunne kommun. Föreningen bedriver
olika typer av föreningsaktiviteter i Bygdegården (f.d Mallbackens skola) och vid
Ramhea.
Föreningen har medlemmar 190 meldlemmar, både familj och enskilda.
Styrelsen i föreningen skall vara byalagets ansikte utåt och det är viktigt hur vi
agerar och uppträder när vi representerar vår förening.
Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.
Följande riktlinjer har antagits av Mallbackens Byalags styrelse.
Alkohol
•
•
•

Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av föreningens
barn– och ungdomsverksamhet.
Bruk av alkohol får ej förekomma vid arrangemang som är öppna för
allmänheten.
Vid arrangerade festligheter för medlemmar kan undantagsvis alkohol
förekomma. Då under ordnade former.
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Rökning
•
•

Det är inte tillåtet för att röka i föreningens lokaler.
Person som känner sig tvungen att använda tobak ska kunna anvisas till
plats specifik plats.

Narkotika
•

Hantering av narkotika och doping är ett lagbrott och det är inte tillåtet att
använda eller hantera narkotika inom föreningens verksamheter.

Skulle vi upptäcka att någon medlem använt eller hanterat narkotika kontaktas
samhällets berörda myndigheter, ex social eller polis.
Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen
bli påföljden.
Styrelsen är ansvarig för åtgärd.
Inom Mallbackens Byalag värnar vi om varje medlems hälsa och välbefinnande.
Uppföljning av drogpolicyn
Styrelsen och ledarna är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp.
Policyn ska finnas att läsa på föreningens hemsida, samt finnas anslagen väl synlig
i föreningens lokaler.
Uppföljning och revidering av drogpolicyn sker av styrelsen och på årsmötet.
Policy antagen av styrelsen i Mallbackens Byalag.

