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Drogpolicy 
 

Allmänt 
Friluftsfrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som 
grundades redan 1892 med ändamål att främja skidlöpningen i Sverige. Under åren 
har fler verksamheter utvecklats och nu bedriver vi aktiviteter året runt. Stadgarna 
inleds med Grundläggande bestämmelser där det står i § 1: Ändamål: 
Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som har till ändamål att främja en aktiv fritid 
genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och 
livsglädje. 
 
Presentation av Höör-Hörby lokalavdelning: Styrelsen består av 1 ordförande och 6 
ledamöter samt 2 ersättare, alla valda på årsmöte. Vår verksamhet består av 
vandringar för vuxna och familjer, våra friluftsskolor som kallas Skogsknopp 0-3 år, 
Skogsknytte 3-5 år, Skogsmulle 5-7 år, Skogsströvare 7-9 år och Frilufsare 10-14 år. 
En del kommunala och fria förskolor använder sig av Friluftsfrämjandets pedagogik 
samt finns det en I Ur- och Skur-förskola. Av alla deltagare i våra verksamheter krävs 
medlemskap i Friluftsfrämjandet. 
 
Alla huvudledare har utbildats genom Friluftsfrämjandets kurser centralt och regionalt 
och vår strävan är att alla ledare ska utbildas. Alla nuvarande ledare är över 18 år.  
 
Lokalavdelningens verksamhet ska försiggå i en trygg miljö. Föräldrar ska 
tillsammans med sina barn eller låta barnen med förtroende delta i våra aktiviteter. 
Detta ställer krav på ledarna som i sin närvaro med barn och ungdomar måste vara 
medvetna om sin roll som vuxen förebild. Hur vi som ledare och föräldrar agerar mot 
våra barn och ungdomar är viktigt. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där 
lokalavdelningens regler är till stöd för ledare och föräldrar. 
 
Inställning till droger.  Friluftsfrämjandets lok.avd Höör-Hörby vill hjälpa till att 
”minska bruk och motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak. I stället vill vi 
stimulera till förbättrad hälsa genom bland annat friluftsliv och andra positiva fysiska 
och mentala aktiviteter, samt att dessa utgår från varje människas egna 
förutsättningar.”  
 
Ansvar . Ansvaret att följa denna policy är gemensam för alla medlemmar. Om 
problem uppstår ska man i första hand vända sig till lokalavdelningens styrelse, i 
andra hand till regionstyrelsen och i sista hand till den centrala styrelsen i Stockholm. 
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Specifikationer och handlingsplaner  
 
Alkohol . Enligt svensk lag får inte ungdomar under 20 år inhandla alkohol (18 år vid 
servering med tillstånd). Vid verksamhet arrangerad av Friluftsfrämjandet får ej 
alkohol förtäras. 
Handlingsplan:  Om vi upptäcker att någon av våra deltagare bryter mot reglerna 
agerar vi på följande sätt: Verksamhetens ledare pratar med vederbörande och är 
personen under 18 år kontaktas föräldrarna. Om vi upptäcker att någon av våra 
ledare bryter mot reglerna agerar vi på följande sätt: En styrelsemedlem pratar med 
vederbörande och varnas med utestängning från sitt uppdrag. 
 
Narkotika.  Enligt svensk lag är allt bruk och innehav av narkotika förbjudet. 
Handlingsplan:  Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar 
i verksamheten använder eller hanterar narkotika agerar vi på följande sätt: Styrelsen 
pratar med vederbörande samt kontaktar föräldrar (yngre än 18 år) och tar även 
kontakt med sociala myndigheter och polis. 
 
Tobak och snus.  Enligt svensk lag är åldersgränsen för användning av snus och 
tobak 18 år och verksamma medlemmar under 18 år får ej använda snus eller tobak. 
Ledare och andra aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför 
rekommenderar vi att de avhåller sig att använda snus och tobak i samband med 
verksamhet.  
Handlingsplan: Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar i verksamheten som 
är under 18 år använder snus eller tobak agerar vi på följande sätt: Ledaren pratar 
med medlemmen och kontaktar föräldrarna. 
 
Aktivitetsplan och uppföljning 
 

1. Drogpolicyn skall finnas tillgänglig på lokalavdelningens webbplats 
www.friluftsframjandet.se/hoor-horby  

2. Det åligger varje ledare att informera nya medlemmar som är aktiva inom 
dennes verksamhet. 

3. Lokalavdelningens medlemmar har ett gemensamt ansvar att ta hand om 
varandra. Därför ska alla överträdelser av drogpolicyn rapporteras till styrelsen 
som sedan vidtar åtgärder enligt handlingsplanen. 

4. En utvärdering av hur drogpolicyn efterlevs ska göras årligen på årsmötet. 
5. Styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för att se till att drogpolicyn löpande 

kommuniceras ut, efterlevs och utvärderas. 
 
För styrelsen i Friluftsfrämjandet lokalavdelning Höör-Hörby 
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