Onslunda idrottsförenings drogpolicy
Bakgrund
Onslunda IF är en ideell idrottsförening som arbetar för att ge ungdomar en tillfredställande
fritidssysselsättning med bra gemenskap och kamratskap. För oss är det viktigt att våra barn och
ungdomar utvecklas i sin idrott och i sitt kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och
ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där
föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna.
Målsättning
• Att verka för att barn- och ungdomsåren ska vara fria från droger
• Att Onslunda IF ska verka för att förebygga missbruk bland klubbens medlemmar
• Att alla ledare i föreningen är medvetna om och arbetar för att minska användandet av
skadliga droger och droguppmuntrande attityder
• Att Onslunda IF:s drogpolicy ska finnas tillgänglig för allmänheten och vara känd av ledare i
föreningens aktiviteter
Policy gällande Alkohol
Utgångspunkt för Onslunda IF är att idrotten skall utgöra en trygg miljö även ur alkoholsynpunkt.
Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på
föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som
vuxna förebilder.
• Onslunda IF tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att
någon av våra ungdomar druckit alkohol genomför vi ett samtal med berörd ungdom och
kontaktar dennes föräldrar. Vid misstanke om problem tar vi även kontakt med sociala
myndigheter.
• Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild
för sina ungdomar. Det visar vi genom att man ej får:
- Vara berusad av alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man har
ansvar för sina ungdomar.
- Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
• Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare eller aktiva genomför vi enskilt
samtal med den berörde. Föreningen ska erbjuda den enskilde hjälp och stöd i sitt
alkoholproblem. Upprepade tillfällen av berusning innebär avstängning från ledaruppdrag och
från deltagande i föreningens aktiviteter.

Policy gällande Doping och narkotika
Onslunda IF tar avstånd får all form av bruk av doping och narkotika. Bruk och hantering av
dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och Onslunda IF ska verka för att
svensk lag efterlevs.
• Onslunda IF tillåter ej att någon av föreningens ledare eller aktiva använder narkotika eller
dopingpreparat (undantag om ledaren/den aktive har läkarintyg för t ex astmamedicin).
• Om vi skulle upptäcka att någon av föreningens ledare eller aktiva har använt narkotika eller
dopingpreparat genomför vi enskilt samtal med den berörde. Är den berörda under 18 år
kontaktas även dennes föräldrar.
• Har narkotika eller dopingpreparat använts av föreningens ledare eller aktiva kontaktar
föreningen sociala myndigheter och/eller polis.
• Bedömning om ytterligare konsekvenser utöver ovanstående åtgärder genomförs av
föreningen.
Policy gällande Tobak
Onslunda IF ska genom sin verksamhet bidra till en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.
Föreningen ska göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på
individ och miljö och därmed arbeta för en minskad tobakskonsumtion.
• Vi vill inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning,
tävling eller annan föreningsverksamhet, såsom under träningsläger och resor. Om vi
upptäcker att någon av våra ungdomar brukar tobak genomför vi ett samtal med berörd
ungdom och kontaktar dennes föräldrar.
• Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och
att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra.
Ansvaret för att följa föreningens drogpolicy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det
yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid
behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.
För att få tyngd och hållbarhet i vår drogpolicy kommer vi att lyfta fram denna vid årsmöten och
gemensamma träffar. Dessutom ska vår policy finnas representerad på vår hemsida.
Denna drogpolicy har antagits av Onslunda IF:s styrelse den 7 juli 2021

