
ALKOHOL- OCH DROGPOLICYPROGRAM 2017 -  
Med drogpolicy avses föreningen De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.s  
förhållningssätt till alkohol, tobak, droger och doping.

- Föreningen skall vara en förebild för ett sunt levnadssätt samt positiv gemenskap.
- Föreningens trovärdighet kräver att man respekterar de allmänna etiska regler som 
råder i vårt samhälle. 
- Vid medlemskap i föreningen informeras om föreningens alkohol- och 
drogpolicyprogram.

Alkohol
- Vuxna medlemmar, stödjande medlemmar, föräldrar och anställda ledare har ett 
ansvar att informera föreningens minderåriga och även våra äldre utvecklingsstörda 
medlemmar om alkoholens skadliga inverkningar.

-  DUV:s policy beträffande alkohol är nolltolerans för minderåriga och ledare. Det 
gäller såväl vid ungdomsgårds- och idrottsaktiviteter samt vid läger och resor. 
Föreningen förutsätter att ledaren/ledarna intar en restriktiv hållning till alkohol.

- Anställda och styrelsemedlemmar bör vara medvetna om att, då man representerar 
föreningen i samband med officiella uppdrag, alltid uppträda korrekt.

- Vid evenemang där det förekommer alkohol måste föräldrar godkänna om den 
minderåriga får deltaga. 

TOBAK
- Eftersom tobak och snus är beroendeframkallande och skadliga är det viktigt för 
ledare och vuxna företrädare för föreningen att motverka ungdomars benägenhet att 
börja röka respektive snusa.
-  I övrigt gäller även samma riktlinjer som för användning av alkohol.

DROGER OCH DOPING 
- Föreningen tar kraftigt avstånd från användning av droger i alla dess former och alla
dess sammanhang.

KONSEKVENSER
- I händelse av att en minderårig medlem överträder eller inte respekterar 
ovanstående regler och normer skall föräldrar eller annan ansvarig målsman 
kontaktas. I samråd med föräldrar eller annan ansvarig person stöda och leda 
medlemmen på rätt väg samt att återfå vederbörande i föreningens verksamhet. 

- I händelse av att en anställd, förtroendevald eller stödjande medlem överträder eller
inte respekterar ovanstående regler och normer tas kontakt med vederbörande för 
diskussion. I andra hand kopplas föreningens styrelse in som kan besluta om 
eventuella åtgärder bl.a. med beaktande föreningens stadgar.

Reviderad av styrelsen för De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. den 28.2.2017.
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