Drogpolicy
I.F Friskis&Svettis Eslöv startades 1988 och har sedan starten varit en växande förening. Idag har föreningen ca 1000 medlemmar varav
ett sextiotal ideellt verkande funktionärer samt anställd personal på dagtid. Vår grundregel är att Friskis&Svettis Eslöv främjar fysisk
aktivitet och vill erbjuda en drogfri miljö Genom vår antidrogpolicy vill vi förmedla till alla berörda att träning och droger inte hör ihop.
Vår definition av verksamhet
F&S, Eslövs verksamhet tar sin början i anslutning till träning, möten eller utbildning och gäller tills dessa aktiviteter är slut. Alla ska
känna sig trygga med att funktionärer och anställda är goda förebilder. Utanför föreningens verksamhet gäller policyn om man
uppträder i föreningens profilkläder.
Vår definition av droger
Som droger räknar vi Doping (gäller ej medicinskt föreskrivit läkemedel), Alkohol, Narkotika och Tobak (DANT).
Funktionärer och anställda
För funktionärer gäller det att visa återhållsamhet t.ex. att inte röka eller snusa inför minderåriga. Vid funktionärsfester och
medlemsfester gäller 18 års gräns för förtäring av alkohol. Det är inte tillåtet att funktionärer kommer ”dagen efter” till våra
aktiviteter. Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.
Medlemmar
För alla under 18 år gäller nolltolerans för tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat. Vid misstanke om att ungdom under
18 år använder DANT samtalar funktionär/anställd först med medlemmen och vårdnadshavare, samt att det sker en polisanmälan.
Om medlemmen fortsätter att använda DANT stängs medlemmen av med omedelbar verkan.
För medlem över 18 år gäller nolltolerans vid utbildning och träning. Vid misstanke om att medlem över 18 år använder
narkotika- eller dopningspreparat tar funktionär och styrelse ett samtal med medlemmen. Om medlemmen fortsätter att använda
narkotika- eller dopningspreparat stängs medlemmen av med omedelbar verkan och det sker en polisanmälan. För de som är över
18 år arbetar vi även här med en nolltolerans i samband med verksamheter i föreningens regi. Skulle någon över 18 år bryta mot
policyn sker samtal med den berörda om detta och vid upprepning kan styrelsen bestämma om avstängning. Medlemmen är åter
välkommen då han/hon visar att han/hon kan följa drogpolicyn.
Inom F&S skall doping inte förekomma
F&S är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och är därmed delaktiga i det arbete med antidopning som pågår inom RF och stödjer de
regler vilka RF beslutar om. I och med att vi är medlemmar i RF kan dopingtester ske på F&S medlemmar.
Handlingsplan Se bifogat dokument för aktiviteter för att uppnå vår drogpolicy.
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Handlingsplan för Anti- DANT F&S, Eslöv
Denna handlingsplan är en förlängning av F&S, Eslövs drogpolicy reviderad 2014-11-19
Aktiviteter för att uppnå vår drogpolicy.
För att nå resultat i det drogförebyggande arbetet krävs aktiva handlingar. Vi avser att göra följande:


Utse en drogansvarig som håller i det löpande arbetet i föreningen, uppdaterar och leder informationsarbetet exempelvis
anställd.



Informerar medlemmarna om vårt arbete och vår policy ex. via hemsida och anslag.



Policyn skall finnas på hemsidan.



Föreningens funktionärer skall medvetet uppträda som goda föredömen och är skyldiga att ingripa mot ev. missbruk av
dopingmedel.



I anläggningen kommer vår policy att vara anslagen i väntytan.



Verksamhetsberättelsen ska innehålla en utvärdering av föreningens arbete mot DANT.



Inför varje årsmöte följs policyn upp av.



Vi arbetar aktivt för att informera om doping och dess risker med hjälp av affischer och information på hemsidan.

Handlingsplanen skall revideras i samband med drogpolicyn vartannat år och godkännas av styrelsen.
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