
   

 

 
Policy     
 

SK Poseidon tog våren 2014 fram en policy för alkohol,droger, tobak, doping, mobbning, kränkning 

och diskriminering. 

  

Alkohol och droger 

Utövare  

Riktlinje 

All verksamhet som utförs i föreningens namn och regi skall alltid vara fri från tobak, alkohol och 

narkotika.   

 

Konsekvens 

Om denna riktlinje inte följs skall föräldrar tillsammans med utövare kontaktas omedelbart. 

 

Ansvarig 

Tränare i gruppen ansvarar för att kontakta föräldrar och informerar sin närmaste chef, som kan 

bistå vid behov. 

 

Kommentar 

Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär att riktlinjen även gäller under 

resor, övernattning vid tävlingar och läger i föreningens namn och regi.   

 

Ledare/ledning/styrelse 

Riktlinje 

Det är inte tillåtet för SK Poseidons ledare att förtära alkohol i samvaro med utövare. Detta gäller vid 

all tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär att riktlinjen även gäller under resor, övernattning 

vid tävlingar och läger i föreningens namn och regi.   

Vid konferenser, seminarier, träffar och möten av mer social karaktär som arrangeras i SK Poseidons 

namn och regi eftersträvar vi måttlighet av alkoholintag. Ingen under 18 år som deltar får förtära 

alkohol. 

 

 

Tobak 

Föreningens strävan är att ledarna visar ett gott föredöme gentemot föreningens barn och ungdomar 

vad det gäller användande av tobak.   



   

 

 

Konsekvens 

Om denna riktlinje inte följs skall sportchef/chefstränare kontaktas.   

 

Kommentar 

Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär att riktlinjen även gäller under 

resor, övernattning vid tävlingar och läger i föreningens namn och regi.   

 

För medföljande föräldrar gäller samma riktlinjer 

  

Doping 

Alla inom föreningen   

  

Riktlinje 

Riksidrottsförbundets policy kring doping gäller. Det innebär i korthet att alla former av otillåtna 

medel som inte föreskrivits av läkare p.g.a. av medicinska skäl är förbjudna. 

 

Konsekvens 

Om denna riktlinje inte följs skall sportchef/chefstränare kontaktas. Doping kan innebära uteslutning. 

 

Mobbning, kränkningar och diskriminering 

SK Poseidon accepterar ingen form av mobbning, kränkning eller diskriminering. 

Om mobbning och diskriminering ändå sker vidtar SK Poseidons tränare och ledare åtgärder enligt 

handlingsplan: 

 

sportchef/chefstränare ska alltid informeras 

 

samtal med den som är utsatt 

 

samtal med den/de som utsätter 

 

kontakt med vårdnadshavare till de inblandade 

Vid misstanke om hot, våld eller sexuella trakasserier ska chefstränare/sportchef/verksamhetschef 

informeras som vidtar åtgärder enligt handlingsplan 

 


