
 

 

Drogpolicy för Kulturföreningen Gimle 
Kulturföreningen Gimle arbetar bland annat med att levandegöra traditioner och kulturhistoria 
genom sociala träffar, föreläsningar och andra aktiviteter. Målet är att ha en familjevänlig 
verksamhet där alla oavsett bakgrund, ålder eller etnicitet ska känna sig trygg och välkommen.  
 
En viktig del i detta är en väl genomarbetad drog-och alkoholpolicy. Utöver att skapa en 
välkomnande atmosfär och föreningskultur så är även syftet med en drog-och alkoholpolicy att 
undvika ohälsa, tillbud, olyckor och missbruk. Att ha ett seriöst förhållningssätt till alkohol och 
droger är en förutsättning för att kunna förbygga problem. Förtroendevalda och anställda har en 
viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla. 
 
Följande regelverk gäller för samtliga förtroendevalda och företrädare: 
 

- Inga alkoholhaltiga drycker får förtäras under schemalagt verksamhetsarbete eller under 
möten. 

- Vid misstanke om alkohol-eller drogpåverkan kan personer avvisas från möten och 
arrangemang. 

- Vid misstanke om alkohol-eller drogpåverkan hos barn och ungdomar under 18 år 
kontaktas vårdnadshavare. 

- Samtliga företrädare ska alltid vara goda förebilder och uppföra sig representativt I 
nykterhetshänseende. 

- Vid misstanke om missbruk tas i första hand kontakt med den berörda personen i syfte att 
sätta in hjälpinsatser. 

- Medlem som på grund av missbruk eller berusning skadar föreningens anseende kan enligt 
2. Kap §2 i stadgarna uteslutas ur föreningen.” 

 
Alkohol vid särskilda tillfällen 
Alkohol kan få förekomma på särskilda firanden och vid representation. Detta ska då vara godkänt 
av ansvarig styrelse. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria 
alternativ ska alltid erbjudas. Föreningen ska aldrig erbjuda alkoholhaltiga drycker till medlemmar 
eller gäster. De som representerar föreningen ska under alla förutsättningar bete sig anständigt 
oavsett nykterhetsgrad. Ingen förtroendevald ska behöva dricka alkohol vid representation eller 
vid andra sammankomster. 
 
Praktisk verkställning av överträdelser 
Om förtroendevald eller medlem det förebyggande arbetet till trots faller i missbruk ska 
föreningen verka för att stöd och hjälpinsatser når personen. Ju tidigare hjälp erbjuds desto bättre 
är prognosen. För att kunna agera tidigt krävs det att alla, särskilt förtroendevalda, har kunskap 
om vad man kan och ska göra.  
 
Brott mot alkohol-och drogpolicyn följs alltid av en tillsägelse eller varning. Vid upprepade och 
allvarliga överträdelser åberopar riksstyrelsen rätten att ifrågasätta medlemskapet enligt ”2.8 
Uteslutning” i Kulturföreningen Gimles stadgar.  
 
Den här policyn omfattar alla förtroendevalda och medlemmar i kulturföreningen Gimle.  
 


