Ockelbo Orienteringsklubb

Drogpolicy
Inledning
Ockelbo OK är en ideell förening med målsättning att bedriva träning på såväl elitnivå som på
bredden. Syftet är också att ge ungdomar en meningsfylld fritid och att tillgodose behovet av att
lära sig hitta med karta och kompass.
För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Hur vi vuxna och ledare
uppträder och förhåller oss gentemot varandra och mot våra ungdomar är en del av denna
fostran.
Drogpolicy
Som en del av arbetet med social fostran ingår att ha en drogpolicy som är tydlig och förankrad
hos medlemmarna och andra som på något sätt representerar föreningen. Drogpolicy har som
syfte att skapa och bibehålla en drogfri miljö i klubblokalen, på träning, lägerverksamhet samt på
tävling. Följande riktlinjer gäller för medlemmar och andra representanter för föreningen inom
områdena dopning, alkohol, tobak och narkotika.
Dopningspreparat
Allt bruk och hantering av dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förening
misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat
agerar vi på följande sätt;




Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp

Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.
Alkohol
Svensk lag har åldersgräns för inköp av alkoholhaltiga drycker. Vi tillåter inte att våra ungdomar
under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka det gör vi på följande sätt:





Samtal med berörd medlem och kontakt med föräldrar
Vid misstanke om problem kan vi komma att ta kontakt med sociala myndigheter.
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.
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 inte;
o Nyttja alkohol under resa, läger eller vid andra verksamheter där man har
ansvar för sina ungdomar.
o Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
o Dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder eller när man
representerar föreningen.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare agerar vi på följande sätt;
 Enskilt samtal
 Erbjuda hjälp och stöd
 Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsuppdrag.
Narkotika
Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings
verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar
narkotika agerar vi på följande sätt;



Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den medlemmen.
Vid misstanke om narkotikaproblem hos någon av våra ledare agerar vi på följande sätt;
 Enskilt samtal
 Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
 Erbjuda hjälp och stöd
 Vid upprepade tillfällen av användande, avstängning från ungdomsuppdrag.
Tobak (rökning och tobakssnusning) Åldersgränsen för inköp av tobak är 18 år enligt svensk lag. Vi
tillåter inte att våra aktiva brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan
föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande
sätt:


Ledar‐/tränarsamtal med berörd person samt kontakt med föräldrar om den aktive är
under 18 år.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.
Som barn‐och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är förebild och att
man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra.
Om vi upptäcker att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter agerar vi på följande
sätt:
 Ledar‐/styrelsesamtal med den berörde.
 Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.
Ansvaret för att ovanstående regler följs har ledare, föräldrar och styrelsen. Ledare och
tränare har ett stort ansvar att problem av detta slag upptäcks och uppmärksammas så
tidigt som möjligt.
För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten,
gemensamma träffar, med föräldrar, kommun och sponsorer. Dessutom skall vår policy finnas
representerad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.
Drogpolicyn har antagits av styrelsen den 7 april 2014

