
 

Alkolhol-  och drogpolicy för 

Mellersta Södermanlands lokalförening i Personskadeförbundet RTP 

 
Syfte 

Denna policy existerar för deltagare vid arrangemang anordnade av Mellersta Södermanlands 

lokalförening, för att: 

 förebygga och värna om deltagarnas hälsa  

 göra det tydligt för alla deltagare vad som gäller inom dessa frågor  

 att lokalföreningen ska vara förberedd när något händer 

 

Mellersta Södermanlands lokalförening i Personskadeförbundet RTP delar förbundets syn på 

alkohol och droger. 

 

Syn på alkohol: Bruk av alkohol är socialt accepterat i det svenska samhället. Vår syn på 

alkohol avser missbruk och beroende, det vill säga då det får negativa konsekvenser för 

individen i medicinskt, psykiskt, socialt och kvalitativt hänseende. 

 

Syn på tablettintag: Vi accepterar ej missbruk i någon form, vi förutsätter att man följer 

föreskriven dosering av läkare.  

 

Syn på övriga droger: Dessa tar vi avstånd från. 

 

Vi strävar efter en större öppenhet rörande frågor som gäller alkohol och droger. Vår 

inställning är ”bry dig om, lägg dig i”. 

 
Information till arrangemangsdeltagare 

 Information om denna policy ska ske före/i början av arrangemanget 

 

Regler för arrangemangsdeltagare 

 Vi accepterar ej missbruk i någon form 

 Organisationen betalar som regel ej alkohol på arrangemang. Undantaget kan vara till 

exempel en jubileumsmiddag eller liknande, då ett glas vin/en öl kan serveras. Övriga 

undantag beslutar lokalföreningens ordförande/styrelse om. Det ska däremot alltid 

serveras ett alkoholfritt alternativ. 

 Var och en ansvarar för att man beter sig så på eventuella kvällsaktiviteter att man 

klarar av att delta på arrangemanget dagen efter. Skulle så inte vara fallet har 

ordförande/styrelse rätt att omedelbart skicka hem personen på egen bekostnad 

 

Ansvarsfördelning 

 Ansvarig för arrangemanget är ansvarig för att ta emot information om deltagare som 

inte följer denna policys regler. I den mån det är möjligt har också ansvarig för 

arrangemanget ansvar för att själv upptäcka regelbrott 

 Ansvarig för arrangemanget ska informera ordförande/styrelse om ovanstående 

inträffar, och ordförande/styrelse beslutar i samråd med ansvarig för arrangemanget 

om åtgärder. 


