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     Drogpolicy 

för Friluftsfrämjandets lokalavdelning Ängelholm-Båstad. 

 

Friluftsfrämjandets värdegrund. 
Värdegrunden handlar om de värderingar som ligger till grund för hur vi bemöter 

varandra och agerar mot varandra. 

Lust 

Vi brinner för friluftsliv och naturen. Vi är här för att vi tycker om det vi gör och har 
roligt tillsammans. Det är lust som vägleder oss snarare än resultat. Glädjen och 
passionen är genuin och vi vill tända gnistan hos de som deltar i våra aktiviteter eller 
engagerar sig i organisationen. Lusten är pricken över i:et som formar våra 
friluftsupplevelser. 

Tillgänglighet 

För oss handlar tillgänglighet om så många saker. Det handlar om tillgång till vår 
natur och allemansrätten. Det handlar också om att öka tillgängligheten till friluftslivet 
genom aktiviteter och öppenhet i mötet mellan människor. Hos oss är alla välkomna! 

Kunskap 

Kunskap och lärande är grundstenar i allt Friluftsfrämjandet gör. Kunskap går på 
djupet och omfattar ledarskap, naturen som arena och våra friluftsgrenar. Med 
kunskap tar vi ansvar för våra deltagare och naturen samtidigt ge möjlighet till 
personlig utveckling och stimulerande friluftsupplevelser. Förmågan att hjälpa andra 
att utveckla sin egen kunskap ger oss trovärdighet både som arrangör och 
organisation. 

Friluftsfrämjandet olika verksamheter strävar efter att vara varma, öppna och 
välkomnande.  En kunnig och kompetent vän som alltid delar med sig av 
erfarenheter, lyssnar och får alla att känna sig sedda. Allt för att öka tillgängligheten 
och inspirera fler att komma ut i naturen. Vi är nyfikna och sugna på utveckling, vilket 
gör att vi alltid ligger i framkant kunskapsmässigt. 

Friluftsfrämjandet har idag Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter och vi är den 
största friluftsorganisationen för barn. Vår röst hörs högt och tydligt vad gäller 
allemansrätten, tillgång till naturen och tätortsnära natur. Vi verkar för barns hälsa 
och vi verkar för att alla ska få ta del av friluftslivet utifrån sina egna förutsättningar. 
Vi verkar för en förståelse för naturen och hållbara livsstilar. 
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Friluftsfrämjandets Riks policy kring droger. 
 
Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som enligt sin ändamålsparagraf har till 
syfte att verka för ”folkhälsa och livsglädje”. Inom Friluftsfrämjandet vill vi bedriva 
friluftsverksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt 
som socialt och kulturellt. Droger i olika former är negativt för friluftslivet.    
 
Friluftsfrämjandet ställer sig bakom samhällets mål att minska användningen av 
droger. Utgångspunkten måste vara att Friluftsfrämjandet ska utgöra en trygg miljö 
också ur drogsynpunkt.  
Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer 
också krav på Friluftsfrämjandet ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar 
måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Drogfrågan är en hälsofråga. 
Det behövs kompetens och information om drogers skadeverkningar. Drogfrågan är 
också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör 
attityder och värderingar.  
 
Vad innebär detta? 
  

• att inga droger (tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat) får förekomma 
bland vare sig ledare eller deltagare i samband med Friluftsfrämjandets 
verksamhet för barn och ungdomar  

• att i samband med arrangemang undvika försäljning av alkoholdrycker  
(spritdrycker, vin, starköl och öldryck starkare än lättöl) till allmänheten. I det 
fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av 
evenemangskaraktär har arrangören ett särskilt stort ansvar för att 
ordningskravet beaktas.  

• att arrangören uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens 
anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker.  

• att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och s.k. 
lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och 
ungdomsverksamhet.  

• att Friluftsfrämjandet tar upp drogfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera 
lokalavdelningar, distrikt, ledare och deltagare till diskussioner i syfte att nå en 
samlad policy anpassad efter den egna föreningens förutsättningar.  

• att ledare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många 
barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn 
och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd. Åldersgränsen är 18 år för att 
dricka alkohol på restaurang. Åldersgränsen att få köpa alkohol på 
Systembolaget är enligt svensk lag 20 år. Vi tillåter ej att våra ungdomar 
under 18 år dricker alkohol eller använder någon form av droger (tobak, 
alkohol, narkotika och dopingpreparat).       

     
 
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt droger gör vi 
på följande sätt:  
 

• samtal med berörd person och tar kontakt med föräldrarna 
• vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter 
• Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas  
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Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att 
man är en förebild för sina ungdomar.  
 

• man kommer inte berusad eller bakfull till en aktivitet eller annat möte  
• man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i Friluftsfrämjandets kläder 
• på fester där det förekommer alkohol är det 18-årsgräns för att delta 

 
Vid misstanke om drogproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande 
sätt:  
 
•  enskilt samtal  
•  erbjuda hjälp och stöd  
•  vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.   
 
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.    
 
 
 

Anpassad drogpolicy för Friluftsfrämjandets 
Lokalavdelning Ängelholm-Båstad och dess syfte. 
 
Lokalavdelningens ambition är att alla ska avhålla sig från samtliga former av droger 
enligt vår definition av droger och på så sätt skapa en drogfri lokalavdelning. Som ett 
led i att säkerställa Friluftsfrämjandets värdegrund har Friluftsfrämjandets 
Lokalavdelning Ängelholm-Båstad utarbetat en drogpolicy. Vi definierar droger som: 
tobak, alkohol, narkotika och dopingklassade preparat. 
 
Drogpolicyn ska ses som en hjälp att kunna säga ”Nej” till alla former av droger i 
samband med föreningens verksamhet. 
 

Ansvar 
Ansvaret för att följa lokalavdelningens drogpolicy är gemensamt för alla inklusive de 
föräldrar som utan något funktionärsansvar närvarar vid någon av våra 
verksamheter. Varje grenledare är ansvarig för att drogpolicyn efterlevs vid varje 
aktivitetstillfälle inom lokalavdelningen. 
 
Lokalavdelningens styrelse har det yttersta ansvaret för att aktiviteterna bedriv 
seriöst och enligt Friluftsfrämjandets värdegrund och policys. 
 
Tobak 
Svensk lag säger att tobak inte får säljas till personer som är yngre än 18 år. Vi 
tillåter inte tobaksrökning av någon person oavsett ålder som på något sätt deltar 
eller är närvarande vid en aktivitet inom lokalavdelningen. 
 
Det råder rökförbud i lokalavdelningens klubbstuga, Hålehallstugan. 
 
Om vi upptäcker en rökande person vid någon av lokalavdelningens aktiviteter skall 
aktivitetsansvarig skyndsamt tillse att personen oavsett ålder omedelbart upphör 
med detta. 
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Åtgärden ska därefter rapporteras till ordföranden som registrerar varje inrapporterad 
incident. Därefter ska styrelsen genom samtal informerar vederbörande om 
lokalavdelningens gällande rökförbud. 
 
Efter upprepad sådan incident kan styrelsen beordra att vederbörande utesluts från 
lokalavdelningen. Efter uteslutning skall styrelsen rapportera detta till 
Friluftsfrämjandets Riksorganisation som då tar bort personen ur Friluftsfrämjandets 
medlemsregister. 
 
Alkohol 
Svensk lag säger att åldersgränsen är 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på 
restaurang. För att kunna köpa alkohol i butik är åldersgränsen 20 år. 
 
Alkoholhaltiga drycker får över huvud taget inte förekomma i samband med någon 
aktivitet inom lokalavdelningen. Det är inte tillåtet att komma påverkad eller bakfull till 
någon av lokalavdelningens aktiviteter varken för den som deltar i aktiviteten eller är 
en närvarande förälder eller annan vuxen. 
 
Om en sådan person uppträder berusad eller bakfull ska aktivitetsledare med hjälp 
av denna policy be vederbörande att avlägsna sig. Är personen under 18 år ska 
föräldrarna informeras om åtgärden. 
 
Det åligger varje aktivitetsansvarig att till styrelsen rapportera varje form av incident 
där det har förekommit någon åtgärd med anledning av förtäring av varje form av 
alkoholhaltig dryck. Det är därefter styrelsens ansvar att vidtala berörd person om 
det olämpliga uppförandet med alkoholhaltig dryck i samband med en aktivitet inom 
lokalavdelningen. 
 
Är personen bilkörande till en aktivitet som vederbörande har blivit avvisad från ska 
aktivitetsledare omedelbart kontakta polis och därefter rapportera till styrelsen som 
då ska göra en minnesanteckning. 
 
Vid ledarsamkväm eller annat liknande arrangemang i lokalavdelningen får det aldrig 
förekomma alkoholhaltiga drycker om någon deltagande person är under 18 år. Vid 

ledarsamkväm eller annat liknande arrangemang i lokalavdelningen där alla 
närvarande personer är över 18 år kan en måttlig förtäring av alkoholhaltiga drycker 
få förekomma. 
 
Narkotika och dopingpreparat 
Svensk lag säger att allt bruk av narkotika och hantering av prestationshöjande 
medel är förbjudet. 
 
Lokalavdelningen har nolltolerans avseende narkotika och dopingpreparat för 
samtliga deltagare i varje form av aktivitet inom lokalavdelningen. 
 
Allt bruk/innehav av narkotika och dopingpreparat polisanmäls! 
 
Det åligger samtliga aktivitetsansvariga att rapportera till styrelsen då någon bryter 
mot lokalavdelningens nolltolerans för narkotika och dopingpreparat. Styrelsen ska 
därefter skyndsamt meddela föräldrar och polis om personen är under 18 år. 
Styrelsen genomför, efter utförda minnesanteckningar, enskilda samtal med berörd 
person i närvaro av dennes föräldrar. 
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Om en förälder eller annan närvarande person över 18 år uppträder påverkad ska 
aktivitetsansvarige med hjälp av denna drogpolicy be vederbörande omedelbart 
avlägsna sig. Detta ska sedan skyndsamt rapporteras till styrelsen för 
minnesanteckning.  
 
Vid upprepad avhysning ska styrelsen överväga utslutning ur lokalavdelningen om 
personen inte tar till sig styrelsens påpekanden. 
 
Användning av dopingklassade läkemedel 
Medlem i lokalavdelningen får använda dopingklassade läkemedel efter uppvisande 
av läkarintyg. Det ligger helt på föräldrars ansvar att meddela aktivitetsansvarige om 
sitt barns/sina barns behov av aktuellt behov av dopingklassat läkemedel. 
 
Kosttillskott 
Lokalavdelningen tar avstånd från alla typer av kosttillskott. Med hänsyn till de 
många olika preparat som förekommer på marknaden samtidigt som dessa är 
otillräckligt kontrollerade som dopingmedel avråder lokalavdelningen från allt bruk av 
kosttillskott annat än på rent medicinska grunder där det åligger förälder att uppvisa 
läkarintyg. 
 
 

Avsikten med handlingsplanerna 
 
Handlingsplanerna ska sträva efter att stödja och informera den felande medlemmen 
i lokalavdelningen eller annan person som befinner sig i nära anslutning till någon 
aktivitet inom lokalavdelningen. Planernas syfte är även att främja och betona 
gemenskapen i lokalavdelningen. Om någon medlem i lokalavdelningen inte följer 
den anpassade drogpolicyn kan styrelsen som sista åtgärd utesluta medlemmen. 
 

Utvärdering och översyn 

 
Utvärdering och översyn av den anpassade drogpolicyn sker årligen som en enskild 
punkt på lokalavdelningens årsmöte i mars månad. Policyn ska sammanfattas i 
lokalavdelningens årsredovisning. 
 

Kommunikation 

 
• för att aktivera lokalavdelningens drogpolicy ska den beskrivas och delas ut till 

samtliga funktionärer efter att den är beslutad i styrelsen 
• vid upptaktsträffarna för lokalavdelningens grenledare inför vår- och 

hösttermin ska policyn behandlas i samband med aktivitetsplanering 
• vid uppstart av de olika verksamhetsgrenarna i lokalavdelningen ska varje 

grenledare redogöra för drogpolicyn för föräldrar och deltagande barn och 
ungdomar 

• policyn ska redovisas i sin helhet på lokalavdelningens hemsida 
www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/angelholm-bastad 

• policyn ska redovisas vid gemensamma träffar och möten med medlemmar, 
ledare, föräldrar och andra intressenter 

 
 
 
 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/angelholm-bastad
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Kompetenshöjande insatser 
För att höja kompetensen inom anti-DANT området kommer lokalavdelningen att 
arrangera temakvällar för detta inom föreningen för styrelse, ledare och intresserade 
föräldrar. Lokalavdelningen ska delta när det arrangeras centrala aktiviteter av ex 
Båstad kommun, Skåneidrotten inom området för anti-DANT. 
 
 
Aktivitetsplan för policyn inom lokalavdelningen 

• beslutas av styrelsen den 13 februari 2017 
• redovisning för samtliga grenledare vid vårterminens planeringsträff den 13 

februari 2017 
• redovisas på lokalavdelningens hemsida senast 15 mars 2017 
• redovisning i samband med årsmötet senast 31 mars 2017 
• redovisning vid de olika verksamhetsgrenarnas upptakt april/maj 2017 samt 

augusti/september 2017 
 
Övrigt 
Lokalavdelningen har rätt att i sin verksamhet organisera festligheter och 
sammankomster utanför den reguljära verksamheten för styrelse, funktionärer och 
medlemmar där måttlig alkohol kan ingå. Lokalavdelningens styrelse ska tillse att det 
inte sker någon form av alkoholdrycker om det förekommer ungdomar under 18 år 
vid dessa arrangemang.  
 
 
 
Hålehall/Förslöv 1 februari 2017 
 
Styrelsen för Friluftsfrämjandets Lokalavdelning Ängelholm-Båstad 


