
 

 

Drog och mobbningspolicy 

Styrelsen i Forserums IF har beslutat att ta fram en drog- och mobbingpolicy som skall antas 

på ett årsmöte och diskuteras årligen under en särskild punkt vid årsmötet. Föreningen skall 

ha en policygrupp (moral- och etikgrupp) som ansvarar för frågor kopplade till policyn. 

Gruppen skall även förankra policyn hos alla ledare.  

Samtliga ungdomsledare i föreningen skall med sin signatur bekräfta att det har tagit del av 

policyn. Gruppen skall en gång om året arrangera en träff för alla ledare som syftar till att öka 

kunskapen om droger och mobbing. För att hålla policyn levande som ett dokument, skall det 

i föreningens verksamhetsberättelse vara med som en särskild punkt, där föreningen ta ett 

klart avstånd från allt som har med droger och mobbning att göra.  

Definition av drog och mobbing  

Drog  

Är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna 

definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat. Mobbing är när en 

eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från 

en eller flera personer.  

Tobak  

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, 

match eller annan föreningsverksamhet. Upptäcker vi att ungdomarna inte följer policyn 

agerar vi enligt följande: Samtal med berörd ungdom. Ansvarig: ledare för laget.   

Som vuxen, förälder eller ledare är det viktig att tänka på sitt ansvar och vara en förebild. Alla 

vuxna, föräldrar och ledare som är involverade i föreningen skall hantera sitt tobaksbruk med 

omdöme inför ungdomarna och inför varandra. Upptäcker vi att någon ledare inte följer 

policyn agerar vi enligt följande: Samtal med berörd ledare. Ansvarig: Styrelsen 

Alkohol  

Åldersgränsen för att köpa och dricka folköl på restaurang är enligt svensk lag 18 år och för 

att handla på systembolaget 20 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol i 

samband med aktivitet anordnad av Forserums IF. Upptäcker vi att någon ungdom inte följer 

policyn agerar vi enligt följande: Samtal med berörd ungdom. Ansvarig: ledare, förälder och 

Styrelse 

Som vuxen, förälder eller ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och vara en förebild. Vi 

visar det genom att man inte får: Dricka alkohol under resa, läger eller inom andra av 

Forserums IF anordnad verksamhet, där man ansvarar för föreningens ungdomar. Man får 

inte dricka eller uppträda berusad i Forserums IF:s kläde 



Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare, agerar vi enligt följande: Enskilt 

samtal Erbjuder hjälp och stöttning Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängs man från 

sina ungdomsledar- uppdrag. Ansvarig: styrelsen.  

Narkotika och dopingpreparat  

Enligt svensk lag är allt bruk och hantering av narkotika- och dopingpreparat förbjudet. Skulle 

vi misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika 

eller dopingpreparat, agerar vi enligt följande: Samtal med medlemmen och förälder om 

medlemmen är under 18 år. Kontakt med sociala myndigheter och eller polis. Ansvarig: i 

första hand styrelsen, men även ledare och tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks i 

tid.  

Mobbing  

Forserums IF accepterar inte under några som helst villkor att spelare eller ledare utsätter 

någon för mobbing. Upptäcker vi att det förekommer mobbing ibland våra ungdomar agerar 

vi enligt följande: Samtal med berörda ungdomar och föräldrar. Ansvarig: ledare och styrelse. 

Upptäcker vi att en ledare utsätts för mobbing agerar vi enligt följande: Samtal med berörd 

ledare. Ansvarig: styrelsen.  

Etik och moral  

Representerar man Forserums IF är det viktigt att uppträda på ett etiskt och moraliskt korrekt 

sätt mot domare, egna och motståndares ledare. Forserums IF skall uppfattas som en 

förening där det finns en styrelse, en ledarstab och spelare med hög etik/moral och social 

kompetens.  
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