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Skivarps Scoutkår

Anti-Drogpolicy
Vi i Skivarps scoutkår vill visa vår vilja att ta aktivt ansvar för nuvarande
och kommande generationers livsvillkor och göra unga människor redo
för livet. Vår verksamhet och alla våra ideellt aktiva ska vara förebilder
för barn och unga och utgöra en positiv kraft.

1. Policyn omfattar:
 Alkohol
 Narkotika
 Doping
 Tobak och snus

2. Våra regler:
¤ Samtliga arrangemang i Scouternas regi ska vara helt fria från
alkohol, narkotika och doping. Arrangemang i Scouternas regi
innefattar nationella och internationella arrangemang med läger,
hajker och all verksamhet i scoutkåren.

¤ Scouternas verksamhet med unga ska vara fri från tobak. Den
som fyllt 18 år och röker eller snusar får göra det utom synhåll och
utanför området där scoutverksamheten med unga pågår.
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3. Om inte reglerna följs ska:
1. Vid tillfället ansvarig scoutledare ge tillsägelse och kontakta
vårdnadshavare om det är en minderårig.
2. Scoutledaren varna för påföljd vid upprepning.
3. Scoutledaren samtala med vederbörande om eventuella.
bakomliggande problem eller orsaker.
4. Scoutkårens styrelse som sista utväg besluta om uteslutning ur
scoutkåren.
Samtliga scoutledare i kåren har ett ansvar för att denna policy
följs. Ytterst ansvarig är kårstyrelsen.

4. För att aktivera policyn ska vi:
1. Besluta att godkänna den på årsmötet.
2. Se till att alla medlemmar i kåren känner till policyn.
3. Lägga ut policyn på scoutkårens hemsida.
4. Informera föräldrarna vid terminsstarterna om att vi har en
policy och att den finns på hemsidan.
5. Kontinuerligt ha diskussioner eller föreläsning för ledare och
scouter om droger och dess följder.

5.

Aktivitetsplan (kalender) för anti-drogpolicyn
¤ Besluta på årsmötet

så fort den är godkänd

¤ Lägga den på hemsidan

så fort den är godkänd

¤ E-posta till alla medlemmar

så fort den är godkänd

¤ Översyn och ev. revidering

i mars varje år

¤ Dela ut till alla nya medlemmar

i september varje år

