
 
 

Hallabro Ideella Samhällsförenings 
Policy för Alkohol, Tobak, Doping och Narkotika 

 

Hallabro Samhällsförening har ett ansvar för barn och ungdomar. Vi vill på alla sätt motverka de 
negativa verkningarna av alkohol-, tobak-, doping- och droger. Vi i Hallabro Samhällsförening har 
därför antagit en drogpolicy. 
 
Vi har nolltolerans på alkohol, tobak, doping och droger för de ungdomar som deltar i aktiviteter 
arrangerade av föreningen. Att köpa alkohol och tobak när man är ungdom under 18 år samt 
droginnehav eller användande är dessutom förbjudet i svensk lag. Med droger menas alla narkotiska 
preparat. 
 
Ungdomar  
Om det upptäcks något bruk av alkohol, tobak eller droger av våra yngre medlemmar under 18 år, 
när de är under föreningens ansvar, kommer detta att rapporteras till både förälder samt till 
föreningens styrelse. Ett möte med dessa parter planeras in snarast för att diskutera hur vi ska arbeta 
för att detta inte ska upprepas. En överenskommelse ska skrivas under där det tydligt framgår VAD 
man diskuterat och HUR detta inte ska upprepas. 
 
Ledare samt andra vuxna aktiva medlemmar över 18 år  
Vuxna ska föregå med gott exempel i alla avseenden. Vi vill ge våra barn och ungdomar bra förebilder 
som stärker deras val att ha en restriktiv hållning till alkohol och tobak och nolltolerans till doping 
och droger över huvud taget.  
 
Vi uppmanar våra ledare att helt avhålla sig ifrån tobak och alkohol då de representerar föreningen i 
sammanhang där barn och ungdomar förekommer. Givetvis får inte droger eller doping förekomma 
under några omständigheter i Hallabro Samhällsförenings verksamhet. Detta är förbjudet enligt 
svensk lag.  
 
Vad gäller rökning för de över 18 år så uppmanar vi dem att i första hand inte röka och absolut inte i 
vår samlingslokal. 
 
Föräldrar  
Även föräldrar har ett ansvar och policyn bör beaktas även av de föräldrar som ska vara chaufförer 
till och från evenemang. Tänk på det dagen innan det är er tur att skjutsa barn.  
 
Uppföljning  
Varje år i samband med årsmötet går styrelsen igenom policyn och denna revideras efter behov.  
 
 

Om någon ser något som verkar bryta mot denna policy kontakta omgående styrelsen. Ledare 
samt deltagare i aktiviteter ska informeras om denna policy. Drogpolicyn ska finnas på hemsidan 

samt på anslagstavlan i Hallagårdens kök, som en påminnelse till alla som använder lokalen. 
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