Alkoholpolicy
All verksamhet inom KFUM Göteborg är alkohol- och drogfri.
I våra lokaler och i anslutning till våra lokaler dricker vi inte alkohol. Ledare får inte vara
berusade eller påverkade av droger i några av KFUM:s lokaler – Viktoriahuset, Repris,
musikstudion, Idrottshögskolan och Actionhallen. Samlas vi några personer från KFUM för
en after work så undviker vi restauranger i närheten av våra lokaler.
Vi bjuder aldrig på alkohol och vi köper inte alkohol i present.
Under resor som KFUM arrangerar och/eller betalar för och där vi representerar KFUM,
oavsett om det är under arbetstid eller frivilligt, dricker vi inte alkohol. Detta gäller anställda,
medlemmar, volontärer, ledare och styrelsen. I vissa situationer kan det vara viktigt att tänka
på att även alkoholfria drycker kan se ut som alkohol.
Under aktiviteter med ungdomar undviker alla ledare att röka och snusa. Vi undviker också att
ha synliga cigarettpaket och snusdosor. Våra ledare är goda förebilder och pratar inte om eget
bruk av alkohol/droger inför deltagare.
Under en aktivitet får deltagare röka om de lämnar aktiviteten så att ingen annan blir störd.
Det är alltid olämpligt att röka vid en entré, rökningen får ske på undanskymd plats. Vi har
inte ett absolut förbud mot rökning då vi hellre vill diskutera frågan än riskera att ungdomar
som röker inte vill delta i aktiviteterna.
Vid en aktivitet är det den ansvarige ledaren som vid behov gör klart för alla vad som gäller.
En utsedd ledare ansvarar alltså för att informera volontärer och ungdomar.
Om deltagare ber att få läkemedel av en ledare under en aktivitet så skriver vi upp vad vi har
gett och när för att hålla koll på deltagarens bruk av läkemedel.
Det är allas ansvar att policyn följs. Om någon begår ett misstag och det är svårt att prata med
personen direkt, kan vi ta stöd av varandra för att påminna om policyn.

I policyn syftar benämningen ledare på alla de som från KFUM Göteborg har mandat att
leda grupper av unga och verksamheter på eller utanför skoltid. Benämningen aktivitet syftar
på allt det vi gör under namnet KFUM. Deltagare är de som deltar på en aktivitet.
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