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Alkohol och drogpolicy CCSS
Av CCSS Styrelse

§1

Riktlinjer samt regler kring alkohol och droger

Utgångspunkten till drogpolicyn är att föreningen till största del arrangerar evenemang
för alla åldrar däribland barn och unga. I föreningen har vi tydligt profilerat oss med
åsikten att alkohol och droger ej hör hemma i en sådan miljö. Styrelsen har med detta
som bakgrund fastställt denna alkohol och drogpolicy som i sin omfattning gäller för
alla som verkar inom CCSS verksamhet. I föreningens stadgar §2, Form och ändamål,
står det "Föreningen ska arrangera alkohol- och drogfria /../ kulturarrangemang" Alla
av föreningen arrangerade arrangemang ska alltså vara fria från alkohol och droger.
Konkret innebär detta att:
 Alkohol och droger får ej förekomma på evenemang arrangerade av föreningen.
 För att få befinna sig på evenemang arrangerade av föreningen krävs att man är
nykter.
 Ansvariga och medlemmar i föreningen uppträder inte berusade i rollen som föreningsrepresentanter.
 Föreningen skall starkt överväga att avstå från sponsring eller dylikt som kan uppmuntra till alkohol eller drogkonsumtion.

§2

Så här arbetar vi

Om reglerna som presenteras i detta dokument inte följs reserverar styrelsen samt ledningen för arrangemang att avvisa och/eller stänga av personen från arrangemanget
alternativt sin post som företrädare för föreningen. Nedan följer fyra typexempel på hur
vi hanterar allvarliga fall.
 Om vi upptäcker att någon under 18 år är berusad på av oss arrangerat evenemang
ska vi
– Prata enskilt med berörd
– Om anses nödvändigt kontakta vårdnadshavare
– Avvisa personen från evenemanget med förtroende för säkert omhändertagande av personen
 Om vi upptäcker att någon över 18 år är berusad på av oss arrangerat evenemang
ska vi
– Prata enskilt med berörd
– Avvisa personen från evenemanget
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 Vid upptäckt av bruk av illegal narkotika eller andra droger i samband med av oss
arrangerade evenemang ska
– Samma procedur som om i exemplet kring berusning, samt
– Eventuell polisanmälan göras
 Vid misstanke om att företrädare för föreningen inte följer reglerna givna i policyn
ska
– Enskilt samtal hållas
– Om det anses nödvändigt, företrädaren stängas av från sina poster
Om riktlinjerna ej anses följas behandlas detta från fall till fall med enskilda samtal som
utgångspunkt. Styrelsen reserverar sig rätten att häva alla eventuella beslut de anser
tagna emot policyn, så länge beslutet inte är ett majoritetsbeslut taget av föreningens
medlemmar på ett föreningsmöte.

§3

Vems är ansvaret?

 Ansvaret att reglerna följs ligger på varje enskild deltagare, medlem i föreningen
och företrädare för föreningen.
 Ansvaret att drogpolicyn följs som helhet, samt vidarearbetas med, ligger på styrelsen för föreningen.
 Styrelsen, aktuell festivalledning, samt aktuell säkerhetsansvarig har skyldighet
att känna till policyn.

Cable Connectors Spelsällskap

Sida 2 / 2

