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Alkohol- och drogpolicy  

Föreningens syfte 

”Alvesta Junction Linedancers” är en ideell förening för alla som vill dansa 

och ha roligt. Vi ska delge och få kunskap inom/utom föreningen och det 

gör vi genom kurser, dansuppvisningar, gästinstruktörer och dans-

evenemang. 

Kvalitetssäkring 

AJL anser att en alkohol- och drogpolicy är en kvalitetssäkring i föreningen, 

eftersom droger/alkohol inte hänger ihop med friskvårdsaktiviteter. För oss 

är det viktigt att varje medlem upplever gemenskap och trivsel i föreningen 

samt att varje medlem känner sig trygg med de riktlinjer som föreningen 

har. 

Att känna till policyn 

Varje medlem bör känna till innehållet i alkohol- och drogpolicyn. Denna 

finns tillgänglig i kurspärmen som, i mesta möjliga mån, tas med vid varje 

kurstillfälle. Policyn kommer också att finnas tillgänglig på föreningens 

hemsida.  

Vilka droger? 

Med droger avses alkohol, narkotika samt tabletter som påverkar centrala 

nervsystemet (såvida de inte förskrivits av läkare). 

Riktlinjer 

I samband med kurstillfällen får inte medlem vara påverkad av alkohol eller 

andra droger. 

I samband med uppvisningar, uppdrag eller dylikt får inte medlem vara 

påverkad av alkohol eller andra droger. 

I samband med gemensamma aktiviteter och evenemang, i föreningens regi, 

får inte alkohol serveras till minderårig och andra droger får inte före-

komma. 

Åtgärder 

Föreningens mål är att varje medlem ska dansa och ha roligt. Om någon 

medlem inte följer denna policy så kommer föreningen, så långt det är 

möjligt, stödja den medlem som är påverkad: 

Ordna så att den påverkade omedelbart kommer hem på ett betryggande och 

lugnt sätt. 

Kontakt bör tas med den påverkades anhöriga, med tanke på eventuell risk 

för olyckor och skador. 

Se till att den påverkade, vid behov, får omedelbar vård. 
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Styrelsemedlem tar kontakt med den påverkade i efterhand för att följa upp 

hur det har gått, samt tillsammans gå igenom föreningens alkohol- och 

drogpolicy. 

Om samme medlem är påverkad en andra gång, enligt ovan gällande 

riktlinjer, får medlemmen en varning. 

Om samme medlem är påverkad en tredje gång, enligt ovan gällande 

riktlinjer, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen från föreningen. 

Hit kan man vända sig för att få råd och hjälp 

Den allmänna sjukvården (lasarett och vårdcentraler) 

 0470-58 80 00 vx 

Toxen/avgiftningsenhet 0470-58 80 00 vx 

SOS alarm 112 

Att lägga sig i, att ifrågasätta och att ställa krav – är att bry sig om! 
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