Drogpolicy Norje Båtklubb
Alkohol på sjön
Det förekommer tyvärr att vi till och från ser i tidningarna hur berusade båtförare kör
upp på land eller orsakar kollisioner till sjöss, ibland med dödlig utgång.
Norje Båtklubb har tagit fram en drogpolicy (se nedan) där vi tar klart avstånd från
alkohol vid ratten eller rodret.
NORJE BÅTKLUBBS DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN
Bakgrund
Klubbens betalande medlemmar är normalt sett i åldersspannet från 20 till över 80 år,
varvid endast ett fåtal medlemmar är under 20 år. Därutöver kan det finnas ett 20-tal
familjemedlemmar under 20 års ålder.
Klubben har för närvarande inte någon uttalad ungdomsverksamhet.
Skulle vi framöver införa särskilda ungdomsaktiviteter, kommer vi då också att se över
vår drogpolicy så att denna anpassas till de nya förutsättningarna.
Trots att vi inte har någon ungdomsverksamhet, har vi ändå ansett att vi skall ha vissa
förhållningssätt gentemot droger, alkohol och tobak.
Drog- och alkoholpolicy för seniorer och föräldrar
Seniorer och föräldrar skall se till att vara föredömen för ungdomar när det gäller
förhållningssätt till alkohol, tobak och droger. I det fall det kan förekomma alkohol vid
medlemsarrangemang som genomförs av Norje Båtklubb, skall samtliga närvarande
vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd att närvara. Tobaksrökning skall ej
förekomma inomhus eller så att ofrivilliga utsätts för röken.
Vid färd på sjön skall föraren vara medveten om riskerna med alkohol vid ratten eller
rodret. Lagen är väldigt tydlig på denna punkt, och detta förväntas klubbens medlemmar
känna till och efterleva.
Drog- och alkoholpolicy för styrelsen
Föreningens styrelsemöten skall vara rök- drog- och alkoholfria.
Handlingsplan om drogpolicyn inte följs
Kommer det till styrelsens kännedom att drogpolicyn inte följts, skall ärendet föras upp
till styrelsen för handläggning så snart som möjligt.
Verkställighet, förankring och information
Denna drogpolicy och handlingsplan fastställdes vid styrelsemöte 2021-01-24 att gälla
med omedelbar verkan, och den skall även föreläggas årsmötet våren 2021 för
antagande och medlemsförankring.
Drogpolicyn skall bifogas i de handlingar som rutinmässigt tillställs varje ny medlem,
och den skall även visas på klubbens hemsida på Internet så den är tillgänglig för alla.

