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DROG OCH MOBBINGPOLICY  
 
Bygdegårdsföreningen är en ideell förening som vill skapa samhörighet i bygden.  
Vi äger en fastighet och i den finns lokaler som kan hyras av enskilda, föreningar och företag 
för olika sammankomster. Vår bygdegård är öppen för alla som har en demokratisk 
värderingsgrund. Vi ordnar också egna evenemang för att stärka gemenskapen i vår bygd. 
 
Med droger avses i detta dokument alkohol, narkotika och andra preparat som ger samma 
eller liknande berusning och påverkan som alkohol och narkotika. 
 
Vi vänder oss också mot att rökning och snusning förekommer vid ungdomsarrangemang. 
 
Rökning är inte tillåtet i våra lokaler oavsett arrangemang. 
  
Vid aktiviteter riktade till ungdomar skall alkoholförtäring inte tillåtas. 
 
Vid egna arrangemang för vuxna medlemmar kan viss alkoholförtäring ske under mycket 
ordnade former och i enlighet med lagar och bestämmelser.  
 
Med mobbing avses ett eller flera trakasserier av enstaka individ eller grupp av individer i 
olika former. Förnedringar och kränkningar är tex fysiskt övergrepp, pikar, öknamn, 
utfrysning och utstötning ur gemenskapen.  
 
Vår förening bygger på gemenskap och tolerans mot medmänniskor. Föreningen skall därför 
vid sina evenemang se till att mobbing och kränkande aktiviteter inte förekommer.   
 
Med ungdom avser föreningen personer under 18 år. 
 
Vår styrelse och andra som anlitas vid ungdomsarrangemang skall alltid föregå med gott 
exempel. 
 
Alla som utför uppdrag åt föreningen har skyldighet att rapportera till någon av styrelsens 
ledamöter om händelser som bryter mot vår policy. Det åligger styrelsen att då kontakta 
berörd part/parter för att finna bästa metoden att rätta till och förhindra en upprepning. 
 
Skulle narkotikaklassade medel eller preparat som ger samma eller liknande berusning som 
narkotika brukats skall kontakt omedelbart tas med polis och sociala myndigheter. 
 
Denna drog och mobbingpolicy skall vara ett levande dokument som årligen på vårt årsmöte 
skall ha en egen punkt. 
 
Denna policy antogs vid vårt årsmöte 2014-02-28 och förnyades 2018-02-28 
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