Drogpolicy och handlingsplan
Föreningen Swingskeppet r.f. är en ideell förening som välkomnar alla oavsett ålder, kön,
bakgrund och kunskapsnivå, för att nämna några aspekter. Föreningen strävar alltid till att
skapa en gemytlig gemenskap och miljö där alla medlemmar skall kunna utvecklas, trivas och
delta på lika villkor och under trygga förhållanden. Vi värderar en drogfri miljö för allas trivsel
och trygghet, men även individens hälsa och allmäntillstånd som är en viktig del i ett socialt
sammanhang och fritidaktivitet.
Drogpolicy koncentrerar sig främst på olika aspekter och sammanhang vid brukande av
alkohol, men även för allmän trivsel och individens hälsa självfallet brukande av de lagliga
preparaten tobak och snus. Vi accepterar inget bruk av narkotika eller dopingmedel över
huvudtaget inom verksamheten. I dag har vi ytterst sällan mindreåriga deltagare i vår
verksamhet men när det sker så är inget bruk av någon drogergrupp accepterat. Personen
och dess målsman underrättas av styrelsen om att ett bruk har kommit till styrelsens vetskap
och att detta inte accepteras i föreningens verksamhet. Föreningen har som målsättning att
utveckla barnoch ungdomsverksamheten under kommande verksamhetsår där policyn
kommer att finns med som en viktig del i arbetet för att skapa och upprätthålla en drogfri
verksamhet.
Föreningen har idag inget till kännedom problem med vare sig risk eller missbruk av alkohol,
narkotika eller dopingpreparat. Swingdanskulturen håller en generell hög nivå av drogfrihet,
vilket beror främst på att dansen i sig själv är det centrala och förmågan till utövning påverkas
drastiskt av intag av droger. Vi har inte hittills haft något problem med en påverkad deltagare,
föreningsmedlem eller styrelsemedlem där föreningen har påverkats negativt eller att en
medmänniskas trivselfaktor och trygghet har påverkats. I och med att droger och swingdans
inte är något som förknippas med varandra även internationellt så är swingkulturen relativt
självsanerande och drogpåverkade individer uppskattas inte av någon utövare.
I föreningens förhållningssätt gällande bruk av alkohol
ser vi att våra medlemmar brukar
alkoholhaltiga drycker ansvarsfullt och i ett sådan omfattning så inte föreningens anseende
och rykte skall skadas. Detta gäller även i den omfattning där individens hälsa riskeras att
skadas, samt för andra medlemmars trivsel. I anslutning och under kursverksamhet så
accepteras inget bruk av alkohol eller berusning. När vi besöker lokaler där alkohol är
förbjudet t.ex. ungdomslokaler, skolor etc. följer vi deras förordningar och drogpolicys, vilket
innebär att vi accepterar inget bruk av alkohol eller berusning. Gällande offentliga lokaler där
alkohol får serveras/brukas så har individen ett eget ansvar och valmöjlighet så länge inte
detta påverkar en annan persons trivsel, trygghet och föreningens anseende. Exempel på

detta är om en person är berusad och uppför sig utanför ramen av drogpolicyn som styrelsen
anser är acceptabelt skall denna avvisas från platsen och upplysas om föreningens
drogpolicy gällande bruk av alkohol i verksamheten. Gällande föreningens
styrelsemedlemmar skall de alltid föregå med ett gott exempel och upprätthålla en god
trivselfaktor. Vid representation och dylikt så skall alkoholhaltiga drycker alltid intas under
ansvar och aldrig bekostas av föreningen för vare sig styrelsemedlemmar, föreningens
medlemmar eller andra deltagare.
I föreningens förhållningssätt gällande bruk av snus och tobak
ser vi gärna att våra
medlemmar inte brukar dessa i anslutning till föreningens verksamhet som t.ex. socialdanser
och kurser. Detta för allas trivsel, individens hälsa samt visad hänsyn till de som kan uppleva
obehag av tobaksrök (men även starka parfymer, rakvatten och dylika preparat) vid pardans. I
de lokaler där tobaksprodukter är förbjudna respekterar vi alltid förordningar och policys t.ex.
vid ungdomsgårdar skall inte deltagare bruka tobaksprodukter. Om detta sker så upplyses
personen om föreningens förhållningssätt utifrån drogpolicyns handlingsplan.
Föreningens förhållningssätt gällande narkotika och dopingmedel
är att bruk av dessa
medel inte accepteras. Detta gäller alla deltagare, föreningsmedlemmar och
styrelsemedlemmar.
Handlingsplanen utvärderas och revideras årligen av föreningens styrelse. Huvudansvaret för
handlingsplanen och drogpolicyn ligger hos föreningens styrelseordförande som skall
ombesörjer aktualitet utifrån föreningens verksamhet och värderingar.
Drogpolicyn skall alltid finnas tillgänglig för deltagare och medlemmar i föreningslokalen, på
hemsidan, facebook samt i nyhetsbrev. Vi delger alltid nya medlemmar drogpolicyn samt att
den presenteras i början av varje termin för samtliga verksamhetsaktiva.
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