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Mål
Vuollerims sportklubb är en ideell förening med målsättning att alla som direkt eller indirekt verkar inom
Vuollerims sportklubb och klubbens anläggningar, verksamheter och idrottsaktiviteter ska känna sig trygga.
VSK har som mål att alla medlemmar ska avhålla sig alla former av droger och föreliggande policy ska ses som
ett stöd för att säga NEJ till alla former av droger, både under och i anslutning till föreningens idrottsaktiviteter.

Definitioner
Föreningens definition av droger är
•

Tobak, snus och tobakliknande produkter (ex e-cigaretter)

•

Alkohol

•

Narkotiska och dopingklassade preparat

Lagen om tobak och tobaksliknande produkter
Den 1 juli 2019 antog Sveriges Riksdag en ny lag gällande tobak och tobaksliknande produkter (Lag 2018:2088)
som innebär att fler offentliga miljöer ska vara rökfria1. Om idrottsanläggningar och andra miljöer som kan
kopplas till VSK´s verksamhet står följande:
•
•

•
•

På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning,
dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva
idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis
försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området.
Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter
och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om
tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och
lokaler för hälso- och sjukvård.

Även om de flesta av våra anläggningar inte är ”inhägnade” (Rimvallen undantagen) har styrelsen beslutat att
införa rökförbud även utomhus vid våra anläggningar Rimhallen, Rimvallen och Bomyrberget. Även kansliet och
tennisbanan omfattas. Skyltning finns.
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/fragor-och-svar/fragor-och-svar-omlagen-om-tobak-och-liknande-produkter/

Ansvar
Varje enskild medlem inom föreningen har ett ansvar att se till att policyn efterlevs när föreningen bedriver sin
verksamhet.
Tränare och ledare bär ett större ansvar och ska med stöd av denna policy kunna hantera en situation där
någon misstänks vara påverkad.
Medlemmar över 18 år ska agera som goda drogfria förebilder för varandra och för yngre medlemmar i
föreningen.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att se till att Policy för drogfria anläggningar och idrottsverksamheter
efterlevs.

Främjande arbete
•

Policyn för drogfria anläggningar och idrottsverksamhet finns tillgänglig på föreningens hemsida samt
anslås på våra anläggningar.

•

Tydlig skyltning finns.

•

Inga vilseledande miljöer/föremål finns på våra anläggningar (ex askkoppar, rökrutor osv)

•

Skräp från rökning, alkoholanvändning osv städas undan omedelbart runt våra anläggningar. Allas
ansvar.

Handlingsplan och regler
Tobak, snus och tobaksliknande produkter
•

Om någon röker inom området tar medlemmar en dialog med vederbörande om de regler som gäller,
hänvisa till skyltning samt vid rökning uppmana personen att avlägsna sig från området.

•

Om personen som använder tobak och/eller tobaksliknande produkter är under 18 år kontaktas
vårdnadshavare.

•

Vid ev tävlingsverksamhet kan en medlem stängas av från deltagande i tävlingar vid upprepade
tillfällen av överträdelse.

Alkohol
•

Vid misstanke om att någon medlem över 18 år bryter mot policyn ska en styrelsemedlem ha ett
samtal med vederbörande.

•

Vid upprepade överträdelser får styrelsen besluta om eventuell avstängning från det uppdrag eller
funktion som personen har inom klubben.

•

Om personen är under 18 år tas dessutom en kontakt med vårdnadshavare. Kontakten tas av ledare
för aktiviteten. Vid upprepade överträdelse ska styrelsen kopplas in. En bedömning skall också göras
angående om ärendet ska gå vidare till de sociala myndigheterna, en sk orosanmälan. 2

•

Om fester arrangeras i föreningens regi får alkohol intagas under ordnade former av myndiga
personer, dock med restriktion när ungdom är närvarande.

Narkotiska och dopingklassade preparat
•

Vid upptäckt att någon medlem eller tillfällig besökare på våra anläggningar använder narkotika
eller dopingklassade preparat kommer vederbörande att omgående polisanmälas av styrelsen.
Föreningen har skyldighet att anmäla innehav och bruk av narkotiska preparat.

•

Ledare eller styrelse kommer även att ha ett samtal med den berörda, och om denna är under 18
år kopplas även vårdnadshavare in.

Vid ett enskilt samtal
•

Protokoll förs och undertecknas av samtliga som varit med i samtalet. Om en ledare/tränare önskar
avstå från att hålla i ett enskilt samtal ersätts denne av styrelsemedlem.

Styrelsen VSK
•

Styrelsen är ytterst ansvarig för att se till att policy för drogfria anläggningar och idrottsverksamhet
efterlevs.

•

Styrelsen är ytterst ansvarig för att policyn delges nya medlemmar, ledare och aktiva inom föreningens
verksamhet.

•

Styrelsen är ytterst ansvarig för att se till att policyn anslås och finns tillgängliga i våra anläggningar
Rimhallen, Rimvallen och Bomyrberget samt kansliet.

•
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Styrelsen är ansvarig för att denna policy uppdateras vid behov.

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-som-far-illa/

