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SYFTE 

Boo Racketklubbs verksamhet bygger på omvärldens, aktiva och föräldrars förtroende och 
detta får inte skadas eller äventyras i missbruk av någon form. Syftet med denna policy är att 
säkerställa en alkolhol- och drogfri miljö inom Boo Racketklubb. Med droger avses 
narkotikaklassade preparat. Huvudinriktningen är att förebygga ohälsa, tillbud, olyckor, brott 
samt olämpigt uppförande orsakade av alkohol- och drogmissbruk. 

Att under arbetstid eller inom ramen för sportslig verksamhet såsom tävling, turnering, läger 
etc vara påverkad av alkolhol eller droger är inte förenligt med Boo Racketklubbs 
grundläggande värderingar.  
 

MÅL 

Målet med Boo Racketklubbs alkolhol- och drogpolicy är att; 

• upprätthålla trygga och säkra miljöer samt hög kvalite inom alla delar av Boo 
Racketklubbs verksamhetsområden. 

• säkerställa att anställda, förtroendevalda och aktiva inte är 
alkolholpåverkade/drogpåverkade under arbetstid/föreningstid  

• förhindra all icke-medicinsk användning av droger 

• för anställda verka för en tidig upptäckt av alkohol- och drogproblem och därmed 
möjliggöra tidiga rehabiliteringsinsatser 

• medverka till att den som missbrukar alkohol och/eller droger får möjlighet att 
bibehålla sin anställning/förtroendeuppdrag, under förutsättning att individen vill 
göra en förändring och visar resultat i ett rehabiliteringsprogram. 
 

OMFATTNING 

Denna policy omfattar alla anställda, förtroendevalda, ledare, föräldrar och aktiva.  
 

BOO Racketklubb ansvarar för att; 

• Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i föreningen samt arbeta för en god psykisk och 
fysisk hälsa. 

• Alla medlemmar ska få kunskap om Boo Racketklubbs policy för alkohol och droger. 
 

INDIVIDENS ANSVAR 

• Att inte vara alkohol- eller drogpåverad under arbetstid/föreningstid.  

• Att avstå från all användning/konsumtion av narkotikaklassade preparat, läkemedel 
och anabola steroider, på fritid såväl som på arbetstid. Dock ej i fall då det kan anses 
vara av medicinskt syfte och ordinerats av läkare. 

• Att ta initiativ till handlande om man upptäcker missbruk på träning, läger etc, 
genom att ta kontakt med närmaste styrelse.  

• Att vid representation där alkohol förekommer, uppträda med återhållsamhet, så att 
inte intressen i Boo Racketklubbs verksamhet skadas. 


