Drogpolicy för OK Tranan
Bakgrund
OK Tranan är en ideell förening som bedriver verksamhet med en stark familje- och
motionskaraktär.
För oss i OK Tranan är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran.
Vår största andel aktiva medlemmar är barn och ungdomar.
Som förening tycker vi att det är viktigt att våra barn och ungdomar trivs och utvecklar
ett intresse för idrott och hälsa, men vill också stödja ungdomarnas sociala fostran
genom att agera som goda förebilder.
Som en del i detta arbete har vi i enlighet med kommunens riktlinjer antagit en
drogpolicy.
Drogpolicyn har till uppgift att:
- skapa en trygg och drogfri fritidsmiljö för våra ungdomar
- senarelägga alkoholdebuten
- skapa en samsyn mellan ledare som skall agera som förebilder
- skapa en aktiv dialog i föreningen

Innehåll
Genom bra verksamhet och sociala aktiviteter, även utanför idrottandet, skapar vi
grupper som är starka och har roligt tillsammans. Lättare att stå emot ”trycket” och
föredra idrottsgruppen framför ”gänget som driver runt på samhället”.
I föreningsaktivteter där ungdomar under 18 år deltar skall ingen alkohol serveras
eller tillhandahållas.
I samband med resor och gemensam bilkörning skall informeras om vikten av att
chaufförer är opåverkade av alkohol även dagen före resan.
I dagsläget ser vi inga problem med tobak, droger eller kosttillskott i föreningen – om
detta skulle uppkomma kommer vi att göra tillägg i policyn med handlingsplaner även
för detta!

Konsekvenser
Om ledare ej lever upp till sin roll som förebild kommer vi att agera. I första hand
samtal och chans till bättring.
För ungdomar som inom klubbens verksamhet, eller då de representerar klubben,är
påverkade av alkohol eller droger kommer föräldrar att informeras och ledare
tillsammans med föräldrar kommer att vidta åtgärder för att det inte ska upprepas.
Nolltolerans mot påverkade/”dagen efter”-förare

Ansvar och information
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att drogpolicy efterföljs.
Nya ledare informeras om vår policy.
Policyn finns publicerad på vår hemsida.
Drogpolicyn hålls levande genom att revideras och godkännas på nytt vid varje
årsmöte.
Styrelsen utser en representant för föreningen som deltar på kommunens
drogpolicyträff.
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