
 

 

SPF Seniorerna Syrenen Sandviken 

Alkohol- och drogpolicy 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sandvikens Kommun har beslutat att alla föreningar med bidrag från kultur- 
och fritidsnämnden ska ha en alkohol- och drogpolicy upprättad (Drogpolitiskt program, Sandvikens 
kommun, KS 2014/639).  

Våra värderingar 
Med föreningens verksamhet vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling i Sandvikens kommun, och 
aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande.  

Alla företrädare för vår förening ska vara medvetna om sin roll som goda förebilder.  

Alkohol 
Ledare och aktiva skall i vår verksamhet vara restriktiva med nyttjande av alkohol och även vid 
servering eller försäljning av alkohol. Lagstiftning och föreskrifter om hur alkoholförsäljning ska gå till 
ska följas. 

Narkotika 
Narkotika ska inte förekomma över huvud taget i vår förening. I Sverige är det olagligt att använda, 
inneha, köpa och sälja narkotika. Kännedom om narkotika ska anmälas till polismyndighet och/eller 
social myndighet. 

Tobak 
Föreningens verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar.. Tobaksrökning är en allvarlig 
miljö- och hälsofara, både för den som röker och för den som blir utsatt för tobaksrök. 

Doping 
Doping ska inte förekomma över huvud taget. Varje enskild utövare är själv ansvarig för att känna till 
och följa svenska dopingregler.  

Handlingsplan 
SPF Seniorerna Syrenens styrelse informerar aktivt alla medlemmar och organisationer som vi 

samverkar med om vår policy, så att samtliga arrangemang som genomförs följer vår policy.             

Det gäller exempelvis träffar, utbildning, resor och andra aktiviteter som SPF Senioren Syrenen 

ansvarar för. 

Ansvaret för att det sker uppföljning är hela styrelsens. Det innebär att beslut som rör detta område 

tas i samverkan inom styrelsen. Ansvarig för uppföljning av enskilt arrangemang kommer därför att 

variera mellan de personer som ingår i styrelsen. 

Om styrelsen finner att vår policy inte följs av en medlem eller samverkanspartner  kommer vi i första 

hand att genast ta upp detta med den aktuelle medlemmen eller organisationen  för korrigering av 

beteendet. Om rättelse inte sker kommer medlem att uteslutas alternativt samarbetet med berörd 

organisation att avbrytas och inte återupptas förrän denne kan påvisa att korrigeringar har gjorts. 

 

Sandviken  den 25 januari 2020 

Styrelsen i SPF Seniorerna Syrenen Sandviken    

 


