Alkoholpolicy för Svenska Skolidrottsförbundet
Antagen av förbundsstyrelsen den 12 februari 2022

Svenska Skolidrottsförbundet är ett barn- och ungdomsförbund. Förbundet såväl som
förbundsstyrelsen ska aktivt arbeta för en drogfri miljö.
Syftet med denna policy är att Svenska Skolidrottsförbundet ska föregå med gott exempel
och vara goda förebilder inom det egna förbundet såväl som inom idrottsrörelsen. Barn och
unga ska inte utsättas för en otrygg miljö inom Skolidrottsförbundet. Målet är att erbjuda
alla, såväl minderåriga som vuxna, en trygg miljö i samband med förbundets aktiviteter och
sammankomster. Vuxna ledare ska vara medvetna om sin roll som förebilder och barn och
unga samt deras vårdnadshavare ska därigenom kunna känna sig trygga inom vår
verksamhet.
Skolidrottsförbundet är ingen nykterhetsorganisation, men tar sitt ansvar för att skapa en
trygg miljö inom idrotten och motverka en tidig alkoholdebut genom att:
•
•

•
•
•
•

•

Alla förbundets evenemang ska sträva efter att vara helt alkoholfria när det finns
deltagare under 18 är. Policyn gäller så länge evenemanget pågår.
Vid Skolidrottsförbundets övriga verksamheteter/konferenser, såsom exempelvis
styrelsemöten och arbetsdagar för kansliet ska vi verka för en restriktiv hållning till
alkohol.
Förbundet betalar inte i några fall för alkohol starkare än lättöl.
Skolidrottsförbundets aktiviteter ska inte främja alkohol.
Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller uppträda berusad i förbundets profilkläder
eller kläder med association till Skolidrottsförbundet.
Förbundet ska aldrig skriva samarbetsavtal med alkoholrelaterad sponsor
(undantaget Systembolaget om samarbetet syftar till att upplysa om alkoholens
effekter).
Ledare ska föregå med gott exempel och följa lagen. Det innebär exempelvis att
ledare inte bjuder minderåriga på alkohol eller tobak.

Representation
Drycker med alkoholhalt över 2,25 % får inte betalas av Skolidrottsförbundet. Detta gäller
även vid all typ av representation, exempelvis personalfester, informationsmöten med

personal, planeringskonferenser, arbetsgruppsmöten etc.

Övrigt
•
•
•

Policyn ska kommuniceras i nyhetsbrev och inbjudningar och vid varje tillfälle då
förbundet arrangerar utbildningar, konferenser och liknande.
Anställda ska inte dricka alkohol under arbetstid. GS har ett särskilt ansvar att vara
uppmärksam på om personal har problem med att hantera alkohol.
Förbundsstyrelsen rekommenderar även förbundets SDF att anta ovanstående policy
eller liknande.

