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Alkohol- och drogpolicy för Skövde simsällskap  

Bakgrund 

Skövde SS bildades 1934 och vår verksamhet består av simundervisning, tränings- och 

tävlingsverksamhet. Klubben bedriver också en omfattande simskoleverksamhet. Skövde Simsällskap 

har till ändamål att utöva och främja simidrotten enligt Svenska simförbundet. 

Inom Skövde Simsällskap vill vi bedriva vår idrott så att den utvecklar barn- och ungdomar positivt 

såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Skövde Simsällskap skall aktivt verka för att 

klubbens medlemmar avhåller sig från alkohol och droger. Inom idrotten lär vi oss också hur kroppen 

fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, tex användandet av droger. 

Policy 

- Skövde SS följer gällande lagstiftning angående alkohol. Det innebär nolltolerans mot alkohol 

för ungdomar under 18 år i samband med aktiviteter i föreningens regi. 

- Att inga alkoholdrycker skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med 

idrottsverksamhet för barn eller ungdomar tex. under träningsläger, tävlingar eller resor till 

och från dessa. 

- Att som anställd inom Skövde SS inte infinna sig på arbetsplatsen med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av användning av alkohol/ droger till exempel bakrus. Alkohollukt 

likställs med alkoholpåverkan. 

- Skövde SS följer gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid eventuell 

utskänkning av alkohol i samband med kringarrangemang. 

- Att Skövde SS i samband med internutbildningar och sammankomster för tränare, ledare och 

aktiva belyser vikten av kunskap kring alkoholens effekter. 

- Skövde SS ledare och tränare skall göras uppmärksamma på att barn och ungdomar kan ha 

föräldrar med missbruksproblematik och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva 

speciellt stöd. 

- Vi skall verka för att ledare och aktiva blir medvetna om tobakens negativa inverkan på 

individ och miljö samt arbeta för en minskad konsumtion. Vi vill också verka för, utöver vad 

tobakslagen anger, att skapa en så tobaksfri miljö som möjligt. 

- Skövde SS skall belysa sin policy i samband med föräldramöte, terminsstart och för 

nytillkomna i föreningen. Policyn skall också finnas tillgänglig på hemsidan.  

- Skövde SS avstår från sponsorsammanhang eller åtaganden som kan uppmuntra eller på 

annat sätt leda till ökad alkohol- och/eller drogkonsumtion. 


