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Policydokument  

avseende droger, mobbing och integration 

 

Definitioner  

• Drog – en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med 

denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt drogpreparat.  

• Mobbing – när en eller flera individer vid ett eller flera tillfällen blir utsatta för 

kränkande ord eller handling från en eller flera personer. 

• Integration – integration är en ömsesidig process som bygger på jämlikhet, 

samförstånd och respekt mellan människor av olika bakgrund såsom  ålder, kön, 

nationalitet, ras, religion, funktionshinder och sexuell läggning. 

 

Verksamhetspolicy 

• Droger:     Föreningen skall arbeta aktivt mot droger. Vi tillåter inte våra ungdomar 

under 18 år att använda tobak, snus eller alkohol i samband med vår 

föreningsverksamhet. All form av dopning är förbjuden enligt idrottens regler, 

dessutom är hanteringen av dopningspreparat även förbjuden enligt lag. Det råder 

därför nolltolerans mot narkotika och dopningspreparat inom vår förening. 

• Mobbning: Föreningen tillåter ingen som helst form av mobbning eller trakasserier. 

• Integration: Föreningen har nolltolerans mot rasism, främlingsfientlighet och 

diskriminering. Alla, oavsett bakgrund, är välkomna i vår förening. 

 

Genomförande     

Ledare och aktiva inom föreningen skall fortlöpande och minst en gång årligen informeras 

om dessa regler, och informationen skall också finnas på föreningens hemsida. Samtliga 

ledare inom föreningen har ett ansvar som goda föredömen. I samband med träning, tävling, 

läger och liknande verksamhet skall ledare föregå med gott exempel. Ledare och vuxna får ej 

nyttja alkohol under idrottsliga verksamheter och får ej förtära alkohol eller uppträda 

onyktert iförd föreningskläder. Fester och jubileer i föreningens regi skall genomföras i en 

drogfri miljö.  

Alla som arbetar med ungdomar inom klubbens verksamhet måste tillhandahålla ett 

Förenklat registerutdrag från Polisen som sätts i en pärm i klubbstugan. Registerutdraget ska 

uppdateras årligen. Ansvaret ligger på respektive ledare/vuxen. 

 

Incidenthantering 
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Alla ledare i föreningen måste vara uppmärksamma på signaler, som tyder på att

 policydokumentet inte efterlevs. Vid eventuella problemskall dessa omgående tas upp med 

berörda parter, så att de snarast kan åtgärdas.  

 

Om bruk eller överträdelse upptäcks med: 

Tobak -samtal med ungdom/ledare 

‐vid upprepade tillfällen bland ungdom kontaktas förälder/målsman 

Alkohol ‐om det gäller vuxen enskilda samtal och erbjudande om hjälp och stöttning. 

   -om det gäller ungdom kontaktas föräldrar/målsman omgående. 

Narkotika och dopingpreparat 

-om det gäller vuxen enskilda samtal och ev. kontakter med myndigheter. 

‐om det gäller ungdom kontaktas föräldrar/målsman omgående. 

Mobbning och integrationsproblem 

 ‐om det gäller vuxen enskilda samtal 

 -om det gäller ungdom kontaktas föräldrar/målsman omgående och utifrån 

detta/dessa samtal övervägs eventuella ytterligare åtgärder såsom kontakt med 

klassföreståndare, skolsköterska, kurator etc. 

 

Ansvaret för att detta policydokument följs är ytterst klubbstyrelsens, men även ledare, 

tränare, sektionsstyrelser och andra vuxna inom Nybro OK har ett stort ansvar för att 

reglerna följs.  
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