
Levande Önneköps drogpolicy och handlingsplan 
 
Levande Önneköp är en ideell förening öppna för alla som vill delta och engagera sig för bygden.  
Vi har ambitionen att främja en långsiktigt hållbar utveckling, socialt, kulturellt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Föreningens arbete utgår från och genomsyras av alla människors lika värde, demokrati och 
mångfald. I förhållandet till bruk av droger innebär detta att föreningen har ett ansvar och tar avstånd från 
droganvändning som skadar både individen och bygdens gemenskap och utveckling, speciellt för barn och 
unga. Vårt mål är att bevara och bygga vidare på den gemenskap som finns inom föreningen och på så sätt 
motverka beroendet av droger bland våra medlemmar. 
 
I Sverige är allt bruk, försäljning och innehav av narkotika olagligt. Enligt svensk lag är det förbjudet att köpa 
och nyttja alkohol om man är under 18 år, därför bedriver Levande Önneköp sin verksamhet enligt 
nedanstående policy och handlingsplan. 
 
Alla föreningens medlemmar, ledare och föräldrar till våra barn och ungdomar ska vara informerade om 
föreningens drogpolicy och handlingsplan samt ha kunskap om de skadeverkningar som är ett resultat av 
nyttjande av droger. De vuxna medlemmarna ska vara medvetna om sin roll som förebilder för våra barn 
och ungdomar och agera därefter. Information om ovanstående kommer att ges en gång om året av 
föreningens styrelse och ansvariga ledare. 
 
Det är Levande Önneköps medlemmar, ledares och föräldrars ansvar ett se till att vår drogpolicy efterlevs 
och att handlingsplanen följs. Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret. 
 
Tobak 
 
 Föreningens aktiviteter måste erbjuda våra medlemmar en rökfri inomhus- och utomhus miljö. 

Därför är rökning ej tillåten mer än på anvisade platser. 
 Levande Önneköp anser att det är viktigt att motverka att barn och ungdomar börjar använda tobak 

och vill därför inte att våra medlemmar, som är under 18 år, rökar eller snusar. Om detta skulle ske 
kommer vi att prata med berörd person och kontakta dennes föräldrar. 

 Levande Önneköp anser att snusning ska utföras så diskret som möjligt med tanke på vuxnas roll 
som förebilder för den yngre generationen. 

 Levande Önneköp har ingen försäljning av tobak. 
 
Alkohol 
 
 Levande Önneköp tecknar inga avtal med företag som enbart förknippas med alkohol. 
 Alla medlemmar som representerar föreningen ska tänka på att använda alkohol restriktivt. 
 I samband med aktiviteter för barn- och ungdomar får ingen alkohol förekomma. 
 Ungdomar under 18 år skall ej erbjudas alkohol av äldre medlemmar. 

 
Narkotika 
 
All användning av narkotika är förbjudet. Eventuell förekomst av detta anmäls till polis. 
 
Detta dokument är fastställt av Levande Önneköp på styrelsemötet den 13 november 2019.  
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