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Vad bör finnas i en alkohol- och drogpolicy? 

1. En kort nulägesbeskrivning av föreningen med uppgifter om: 

- verksamhet  

- antal aktiva barn/ungdomar  

- antal medlemmar 

- antal deltagande i serier 

- läger 

- övriga aktiviteter 

- cuper 

- årsfester 

- utbildningar 

 

RIKTLINJER ALKOHOL 

2. Hur ser föreningen på (barn) ungdomars alkoholkonsumtion i samband träning, 

tävling/matcher, resor eller andra aktiviteter i föreningens regi? 

Vad gäller för tränare, ledare, föräldrar och frivilliga i situationen ovan? 

 

3. Hur ser föreningen på om en ledare/tränare/förälder/frivillig kommer bakfull till 

träffar, träningar, tävlingar/matcher eller andra aktiviteter i föreningens regi? 

 

4. Hur ser föreningen på om vuxna dricker alkohol på föreningsknutna fester där 

ungdomar är med? 

 

5. Hur ser föreningen på om medföljande föräldrar dricker alkohol i samband med 

föreningsverksamheter såsom träning, tävling, resor (skjutsar barn och ungdomar till 

och från tävlingar etc.)? 

 

RIKTLINJER TOBAK 

6. Hur ser föreningen på om ungdomar röker/snusar vid föreningens olika aktiviteter? 

 

7. Hur ser föreningen på om ledare/tränare röker/snusar vid föreningens olika 

aktiviteter? 
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Handlingsplan 

KONSEKVENSER 

Beskriv vad som händer om riktlinjerna inte följs när det gäller 
barn/ungdomar, tränare, ledare, föräldrar etc. 

 

ANSVAR 

Ange vem som är ansvarig för att riktlinjer följs. 

 

ÅTGÄRDER 

Beskriv vilka åtgärder/insatser som vidtas för att policyn ska kunna följas för 
barn/ungdomar, tränare, ledare, föräldrar, styrelse. 

Beskriv vem som är ansvarig att se till att åtgärderna blir av och när det ska 
ske. 

 

FÖRANKRA POLICYN PÅ FÖRENINGSMÖTEN, FÖRÄLDRAMÖTEN; VIA 
MEJL, BREV, HEMSIDA. 

 

GLÖM INTE ATT INFORMERA NYA DELTAGARE/MEDLEMMAR! 

 

För att beviljas lokalt aktivitetsstöd ska föreningen ha en alkohol- och 
drogpolicy. Den ska innehålla en handlingsplan och beskriva föreningens 
förebyggande arbete kring droger (ex. se mallen). Handlingsplanen ska årligen 
diskuteras på föreningens årsmöte under en specifik punkt, drogpolicy. 
Samtliga ungdomsledare i föreningen ska en gång per år bekräfta via sin 
signatur att de tagit del av policyn. 

Policyn lämnas/skickas till:  

Storumans kommun 
Lärcentrum/Kaarina Åström 
923 81 Storuman 


