
 Näsvikens Bygdegårdsförening

Alkohol- och drogpolicy 

Grundsyn  

Näsvikens Bygdegårdsförening är en ideell förening där huvudinriktningen i verksamheten är att 
anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokal. 
I vår förening finns en liten målgrupp ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri 
uppväxtmiljö i Näsviken. Våra ledare är och skall verka som goda förebilder och representanter för 
vår förening. Alkohol- och drogpolicyn berör alla i föreningen. 

Förhållningssätt NARKOTIKA & DOPNINGSPREPARAT: 

All hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet, enligt svensk lag. 
Om vi skulle upptäcka narkotika/dopningsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt: 

 Samtalar med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar
 Kontakt med sociala myndigheter och polis
 Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens. 

Förhållningssätt ALKOHOL: 

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på 
systembolag, enligt svensk lag. 
Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av 
våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt: 

 Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna
 Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. 

Förhållningssätt TOBAK: 

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om 
vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt: 

 Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna
 Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina 
ungdomar. 

Förankring 

Policyn ska förankras och revideras vid årsmötet. Vid årsmöten ska policyn tas upp för diskussion, 
betydelsen och syftet med den ska klargöras. Policyn skall exponeras på 
www.nasvikensbygdegard.se 




