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Policyn bör uppdateras varje år i samband med utbildning

Kapitel 1 Alkoholpolicy för pubverksamhet och vid event som kräver
serveringstillstånd

§1 Mål och syfte

-Målet med VÅVS alkoholpolicy är att erbjuda alla våra medlemmar trevliga fester
och tillställningar samt sträva efter både en låg berusningsnivå och god stämning på
festen, samtidigt.

-Skall ge tydliga riktlinjer i alkoholhanteringen, för att alla ska jobba mot samma
mål.

§2 Alkohollagen

-Alkohollagen skall följas vid alla arrangemang där alkohol förekommer.



§3 Åldersgräns

-Ingen under 18 år får serveras alkohol.

-Ingen under 18 år får servera alkohol.

§4 Ansvar

-Ansvar för festen vilar på sexmästaren eller annan person utsedd av sexmästaren, vilken
ska vara helt nykter och finnas på plats under hela serveringstiden. Sexmästaren eller
annan person utsedd av sexmästaren ansvarar även för att alkoholtillstånd söks av
kommunen minst 10 arbetsdagar innan serveringstillfället.

-Varje jobbare har ett ansvar att bedöma om varje enskild gäst bör bli serverad alkohol
med tanke på gästens berusningsgrad. Sexmästaren eller annan ansvarig person utsedd av
sexmästaren har ansvar för att jobbare känner till alkoholpolicyn

-Sexmästaren eller ansvarig ansvarar för att blanketten Ansvarshantering vid lokalhyra
på HSC fylls i och lämnas till vaktmästeriet i samband med att man kommer överens om
larmtider. Denne person ansvara även för att det skall finnas en uppdaterad lista med
telefonnummer till ordförande, Securitas, taxi samt andra eventuella relevanta nummer.
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§5 Jobbare

-Sexmästaren eller annan ansvarig person utsedd av sexmästaren samt alla jobbare,
skall vara helt nyktra under hela serveringstiden.

-Utskänkning av alkohol utan betalning är strängt förbjudet. Om så sker kommer den
serverande personen i fråga aldrig få arbeta inom kårens alkoholrelaterade verksamheter
igen.

-Servering av drinkar skall ej överstiga 3cl starksprit som



mått.

-Vid bråk eller annan olägenhet ska jobbarna vända sig till sexmästaren eller annan
serveringsansvarig utsedd av sexmästaren. Serveringsansvarig skall försöka lösa
situationen civiliserat och helt utan våld, men om hot eller till och med våldshandlingar
finns med i bilden skall polis kontaktas omedelbart. Nödvärnsingripande får endast göras
enligt 24 kap. 1 § brottsbalken.

§6 Gäster

-Gäster som anländer märkbart påverkade skall nekas inträde. Gästen i fråga bör
uppmanas att gå hem, nyktra till, och välkomnas tillbaka till nästa fest. Om gästen i fråga
anses för berusad för att kunna ta sig hem på ett adekvat sätt bör sexmästaren eller annan
serveringsansvarig utsedd av sexmästaren se till att gästen får hjälp med hemgången.

§7 Utskänkning

-Märkbart påverkade gäster får inte serveras alkoholhaltiga drycker och skall avvisas
från festlokalen. Detta bör ske diskret men bestämt, för att inte förödmjuka gästen i
fråga.

-Standardmått på drinkar skall vara 3 cl starksprit, för att förenkla för jobbarna och för att
reglera gästens berusning.

-Billiga och attraktiva alkoholfria alternativ skall finnas tydligt annonserade vid
baren.

-Gratis vatten skall serveras.

-Minst en tillredd varmrätt skall serveras under hela serveringstiden. Minst två mindre
rätter skall finnas som komplement. Alla rätter skall marknadsföras tydligt för
gästerna.

-Om en gäst ber om ”en öl” eller en liknande vag beställning, eller ber barjobbare om råd
vid beställning, skall alltid det minst alkoholhaltiga alternativet inom den generella
beställningen erbjudas. Det samma gäller samtliga alkoholhaltiga drycker.
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§8 Droger

-VÅVS tar kraftigt avstånd från alla typer av illegala droger.

-Om en gäst misstänks vara påverkad av droger får denne inte serveras alkohol.

-Vid misstanke om att en gäst är drogpåverkad skall jobbare kontakta
serveringsansvarig.

-Serveringsansvarig för kvällen skall vid kontakt av jobbare eller vid misstanke
om drogpåverkan kontakta polis.

§9 Marknadsföring

-Alkoholpolicyn skall finnas till hands vid fester.

-Alkoholpolicyn skall finnas med i sexmästarens testamente och överlämning.

-Alkoholpolicyn skall finnas på hemsidan.

§10 Utbildning

-Ansvarig sexmästare och andra befogade personer ur kåren skall om möjlighet ges gå
utbildning i ansvarsfull alkoholhantering som ges av KK, LUS och AF. Alla jobbare som
jobbar med alkohol skall ta del av kårens alkoholpolicy. VO-S ansvarar för att
utbildningarna görs.

-Ordförande, VO-S samt sexmästare skall om möjlighet ges, genomgå utbildning
motsvarande C-cert.

-Pubmästare skall om möjlighet ges, genomgå motsvarande minst A- och B-certutbildning.



5

Kapitel 2 Alkoholpolicy för övrig
verksamhet

§1 Mål och syfte

-Målet med VÅVS alkoholpolicy är att erbjuda alla våra medlemmar trevliga fester
och tillställningar samt sträva efter både en låg berusningsnivå och god stämning på
festen, samtidigt.

-Skall ge tydliga riktlinjer i alkoholhanteringen, för att alla ska jobba mot samma
mål.

§2 Alkohollagen

-Alkohollagen skall följas vid alla arrangemang där alkohol förekommer.

§3 Åldersgräns

-Ingen under 18 år får serveras alkohol.

-Ingen under 18 år får servera alkohol.



§4 Ansvar

-Ansvaret för trevlig stämning under festen ligger på ordförande eller annan inom utskottet
utvald person i arrangerande utskott.

§4.1 Ansvar specifikt under Novischperioden

-Novischgeneraler ansvarar för att nyktra faddrar (sk. Nykterfaddrar) finns
tillgängliga under samtidiga alkoholrelaterade event.

-Faddrar skall vara väl medvetna om att alkoholhets ej tolereras.

-Generaler skall ha yttersta ansvaret för alkoholhantering och novischernas hälsa under
novischperiodens samtliga event.

-Generaler skall skriva på aktuellt generalskontrakt.

-Ordförande skall skriva på aktuellt ordförandekontrakt.
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§5 Jobbare

-Utskottsordförande eller annan ansvarig person utsedd av utskottet, skall vara så pass
medvetande att adekvata beslut kan tas om nödsituation skulle uppstå.

-Utskänkning av alkohol utan betalning är strängt förbjudet. Om så sker kommer den
serverande personen i fråga aldrig få arbeta inom kårens alkoholrelaterade verksamheter
igen.

-Vid bråk eller annan olägenhet skall utskottsordförande försöka lösa situationen civiliserat



och helt utan våld, men om hot eller till och med våldshandlingar finns med i bilden skall
polis kontaktas omedelbart.

Nödvärnsingripande får endast göras enligt 24 kap. 1 § brottsbalken.

§6 Gäster

-Gäster som är märkbart påverkade bör uppmanas att gå hem, nyktra till, och välkomnas
tillbaka till nästa fest. Om gästen i fråga anses för berusad för att kunna ta sig hem på ett
adekvat sätt bör utskottsordförande eller annan ansvarig person se till att gästen får hjälp
med hemgången.

7. Utskänkning

-Föreningen bjuder under inga omständigheter på alkoholhaltiga drycker.

§8 Droger

-VÅVS tar kraftigt avstånd från alla typer av illegala droger.

-Vid misstanke om att en gäst är drogpåverkad skall jobbare eller andra gäster kunna
kontakta kvällsansvarig/a. Kvällsansvarig/a skall finnas kontaktbar.

-Kvällsansvarig skall vid kontakt av jobbare eller andra, kontakta polis.

§9 Marknadsföring

-Alkoholpolicyn skall finnas till hands vid fester.

-Alkoholpolicyn skall finnas på hemsidan.
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