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DROG- OCH ALKOHOLPOLICY 

Bakgrund och värdering 

Svenska Folkdansringen är en självklar mötesplats för alla som vill uppleva, verka för och utvecklas inom 
folklig kultur. Folkdansringen vill främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Vi vill särskilt främja 
verksamhet för barn och unga. Vår verksamhet ska öka tillgängligheten för människor med 
funktionsnedsättning. Som en allåldersorganisation inom amatörkulturen motverkar vi generationsklyftor.  

Definitioner 

Folkdansringens drog- och alkoholpolicy syftar till att förebygga missbruk och att skapa en god miljö för 
medlemmar, sympatisörer och besökare vid våra möten och arrangemang. Det är Folkdansringens mening 
att alla medlemmar har rätt till en trivsam, säker och trygg miljö. Denna policy ska tydliggöra riktlinjer och 
åtgärder gällande droger och alkohol. 

Droger är illegala enligt svensk lag och Folkdansringen ska verka för en drogfri mötesplats. 

Med ”alkohol” avses i denna policy drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol (dvs. 
drycker som är starkare än exempelvis lättöl). Folkdansringen ska erbjuda alkoholfria mötesplatser inom 
organisationen, med några få undantag. Undantaget detta är särskilda tillfällen, som representation, 
högtider och liknande arrangemang då förtäring av alkohol för myndiga personer kan få förekomma under 
förutsättningen att styrelsen godkänt det.  I verksamheten för barn och unga under 18 år ska vi under alla 
omständigheter erbjuda alkoholfria miljöer.  

Ansvar 

Det yttersta ansvaret för denna policy, att den efterföljs, samt att dess information når alla inom 
verksamheten, ligger hos styrelsen för föreningen/distriktet/riksledningen i de fall Folkdansringen är 
ansvarig för att organisera arrangemanget/mötesplatsen. Vårt ansvar gäller också då Folkdansringen deltar 
vid möten och arrangemang i andra länder. Detta är särskilt viktigt då vi ansvarar för barn och ungas 
medverkan vid arrangemang. Förekommer missbruk eller risk för detta ska åtgärder vidtas snarast.  

Mål 

Nolltolerans mot droger. 

Tydlig information kring droger och alkohol ska finnas tillgänglig och spridd i alla led i verksamheten. 

Riktlinjer 

I Svenska Folkdansringens drog- och alkoholpolicy ingår att: 

- befattning med droger, om är ett brott enligt svensk lag, accepteras inte av Folkdansringen, varken av 
deltagare eller verksamhetsledare. 

- ledare inom verksamheten avstår från alkoholförtäring i direkt anslutning till verksamhet som vänder sig 
till barn och unga. 


