Ystad 2019-02-03

Ystad Volleybollklubbs antidrogpolicy
Bakgrund:
Vi i YVK vill att alla medlemmar i vår verksamhet ska utvecklas positivt, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Som
idrottsförening önskar vi bidra till att våra unga får en trygg och sund uppväxt. Vi arbetar för att alla vuxna kring
de aktiva i klubben ska vara goda föredömen och påverka våra unga medlemmar på ett positivt sätt. Såväl
styrelse, ledare/funktionärer och föräldrar är viktiga förebilder för ett hälsosamt liv. Droger i alla former är
negativt för både individ och förening. Vi vill genom detta dokument förmedla till alla berörda att idrott och
droger inte hör ihop och att Vi i YVK har ett hälsosamt perspektiv i vår syn på idrott.
Definitioner:
Vår antidrogpolicy omfattar tobak (rökning/snusning), alkohol, narkotika och dopningspreparat.
Grundläggande:
För våra unga medlemmar upp till 18 år gäller förbud enligt lag för bruk av alkohol och tobak. Enligt lag är
narkotika och dopning förbjudet för alla. Langning av alla former av droger till minderåriga är även det olagligt.
Det är inte acceptabelt för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol/använda
droger eller uppträda påverkad i samband med föreningens aktiviteter.
Vår policy för barn och ungdomar:





Ingen alkohol får förtäras av medlem under 18 år.
Användning av tobak får inte förekomma.
Narkotika eller dopningspreparat får inte brukas eller hanteras.
Om något barn eller ungdom uppträder påverkad, nyttjar eller har nyttjat alkohol, tobak, narkotika
eller dopningspreparat inför eller under föreningens arrangemang, ska ansvarig ledare underrätta
YVKs styrelse. Vidare ska ansvarig ledare avskilja aktuell ungdom från pågående aktivitet och tillkalla
ungdomens vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska informeras om händelsen och ungdomen ska
överlämnas till vårdnadshavaren. Ungdomen och vårdnadshavare kommer därefter att kallas till
samtal med representanter från YVKs styrelse. Detta samtal ska dokumenteras och beslutade åtgärder
ska följas upp.

Vår policy för ledare och seniorspelare över 18 år:





Alkoholförtäring i samband med idrottsaktivitet (träning/match/läger/liknande) är inte tillåtet.
Tobak (snus/cigaretter) är inte tillåtet under idrottsaktivitet. Inte heller före eller efter i föreningens
kläder.
Dopnings och narkotiska preparat är enligt lag förbjudna att använda.
Om någon ledare eller spelare över 18 år uppträder påverkad, nyttjar eller har nyttjat alkohol, tobak,
narkotika eller dopningspreparat inför eller under föreningens arrangemang, ska ansvarig ledare eller
annan underrätta YVKs styrelse. Vidare ska ansvarig ledare eller annan avskilja aktuell person från
pågående aktivitet. Berörd kommer därefter att kallas till samtal med representanter från YVKs
styrelse. Detta samtal ska dokumenteras och beslutade åtgärder ska följas upp.

Vår policy för föräldrar:





Alkoholförtäring i samband med idrottsaktivitet (träning/match/läger/liknande) är inte tillåtet.
Tobak bör inte brukas i samband med idrottsaktiviteter.
Dopnings och narkotiska preparat är enligt lag förbjudet.
Om förälder uppträder påverkad eller nyttjar alkohol under föreningens arrangemang ska berörd
person ombes av ledare/styrelse att lämna arrangemanget. Berörd person kommer därefter att kallas
till samtal med YVKs styrelse. Detta samtal ska dokumenteras och beslutade åtgärder ska följas upp.

Exempel på åtgärder:
Varning, avstängning, uteslutning, anmälan till sociala myndigheter, polisanmälan.
I övrigt förutsätter vi att sunt förnuft råder i alla sammanhang som berör denna policy.
Policyn ska revideras 2021.

