Alkohol- och drogpolicy för Samhällets Styvbarn
Inledning
Samhällets Styvbarn består till största delen av människor som varit omhändertagna som
barn. En viktig del av förbundets verksamhet består av lokala möten för att skapa gemenskap och stöd för våra medlemmar. Förbundet anordnar även utbildningsdagar och andra
aktiviteter. Till våra aktiviteter på riks- och lokalnivå måste alla medlemmar kunna känna sig
välkomna.
Samhällets Styvbarn har medlemmar som lever med eller har levt med ett eget alkoholmissbruk eller har levt nära andra som haft ett alkoholproblem. Samhällets Styvbarn har också
medlemmar som brukar alkohol utan att missbruka.
Aktiviteter, möten och träffar som anordnas av Samhällets Styvbarn måste vara trygga och
välkomnande för alla våra medlemmar. Serveras alkohol vid våra aktiviteter så kan det verka
utestängande för enskilda medlemmar. Av samma skäl kan vi inte acceptera att enskilda
medlemmar är alkoholpåverkade vid möten eller träffar. Det är inte den enskilde medlemmen som ska behöva begära att aktiviteterna är alkoholfria. Det är förbundet som ska visa
respekt och hänsyn för alla medlemmar.
När representanter för förbundet eller en lokalförening träffar politiker, tjänstemän eller
media, så ger det ett mycket oseriöst intryck att vara påverkad av alkohol.
Vad som här sägs om alkohol gäller även narkotika, anabola steroider och andra droger, eller
överkonsumtion av läkemedel.
Tobak är en laglig drog som är beroendeframkallande och skadlig för egen och andras hälsa.
Bruk av tobak vid våra möten, träffar och aktiviteter ska ske under hänsyn till de som inte
brukar tobak.
Samhällets Styvbarn vill erbjuda sina medlemmar stöd och gemenskap i en trygg och drogfri
miljö. För att garantera detta antas denna alkohol- och drogpolicy som ett stöd för medlemmarna, lokalföreningarna och riksförbundet.
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Alkohol- och drogpolicy

Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för riksförbundet. Lokalföreningarna uppmanas att fatta samma
beslut.
•
•
•
•

Vid möten, träffar och aktiviteter anordnade av riksförbundet ska enbart alkoholfri
dryck serveras.
Medlem ska inte uppträda påverkad av alkohol, eller bakfull, vid uppdrag eller aktiviteter.
Luncher och middagar i samband med styrelsemöten eller årsstämmor ska vara alkoholfria.
Förtroendevalda, tjänstemän och volontärer ska hantera alkohol med måttfullhet.
Alla förtroendevalda, tjänstemän och volontärer ska avstå från alkoholkonsumtion i
anslutning till tjänsteutövning eller uppdrag.

•

Vid möten med politiker, tjänstemän eller media ska våra företrädare vara alkoholoch drogfria.

•

Riksförbundet ska efter förmåga stötta och hjälpa de medlemmar som har alkoholeller drogproblem. Missbruket ska bort – människan vara kvar.
All exponering av Samhällets Styvbarns namn ska vara fri från alkoholreklam.

•

Så gör vi om alkohol- och drogpolicyn inte följs
•

Varje medlem har rätt att till förbundsstyrelsen eller lokalstyrelsen påtala om denna
policy inte följs.

•

Riksförbundet och lokalföreningarna ska efter förmåga hjälpa de medlemmar som
har alkohol- eller drogproblem. Detta innefattar att hänvisa dem till lämplig hälsooch sjukvårdsinsats, eller lämplig brukarförening för kamratstöd. Riksförbundet eller
lokalföreningarna ska inte påta sig uppgifter som bättre sköts av hälso- och sjukvården eller av brukarföreningar som AA eller Länkarna.

•

Om denna alkohol- och drogpolicy inte följs, så är det förbundsstyrelsens eller lokalstyrelsens ansvar att åtgärda det. Förbundsstyrelsen har rätt att i svåra fall av brott
mot denna policy tillämpa stadgans bestämmelser och har rätt att för detta syfte inhämta revisorernas omdöme.

Spridning av alkohol- och drogpolicyn
•
•

För att sprida innehållet i denna alkohol-och drogpolicy skall förbundet hålla policyn
tillgänglig för medlemmarna i tryckt och digital form.
Förbundet ska sträva efter att utbilda sina medlemmar, och främst förtroendevalda, i
alkohol- och drogfrågor ur ett människorätts-, hälso- och barnperspektiv.
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Definitioner
Alkohol: Med alkohol avses i denna policy alla drycker med en alkoholhalt som överstiger
lättöl eller motsvarande.
Droger: Med droger avses i denna policy narkotika, anabola steroider och liknande, samt
överkonsumtion av läkemedel.

Denna Alkohol-och drogpolicy antogs av riksförbundet på årsstämma 15 mars 2014.
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