Drogpolicy för Skurups Scoutkår
Vår verksamhet
Skurup Scoutkår är ideell förening som har vuxit. Vi har 95 aktiva barn, från 8 år och uppåt och 18
aktiva vuxna ledare. Som scout får barnen ta del av naturens alla sidor. Vi sover ute i varierande
väder, eldar, lagar mat över öppen eld och hittar i skogen med hjälp av karta och kompass. På de
olika avdelningarna jobbar barnen i patruller och lär sig värdet av att kunna samarbeta och jobba
som en grupp.
Skurups Scoutkår anser att barn och ungdomar inte skall utsättas för droger och att deras föräldrar
skall vara förvissade om att så inte sker har Skurup Scoutkår antagit följande drogpolicy.

Drogpolicy för ledare och aktiva över 18 år
Tobak


Ledare eller aktiva som är över 18 år, röker eller snusar inte i närvaro av de andra
minderåriga deltagarna.

Alkohol


Scouternas förbund har 0-tolerans och det gäller också vår kår, ledare som
barn/ungdomar/medföljande eller deltagande föräldrar.

Narkotika


Vår kår följer svensk lag och har 0-tolerans för användning av narkotika oavsett ålder.

Doping


Vår kår följer svensk lag och har 0-tolerans för användning av doping oavsett ålder.

Åtgärdsplan
Ifall någon bryter mot reglerna för tobak och alkohol kommer denne person att få en tillsägelse av
någon av de andra ledarna. Skulle det mot förmodan hända igen så tas det upp med styrelsen och
eventuell avstängning kommer diskuteras.
Ifall någon bryter mot reglerna för narkotika och doping kopplas sociala myndigheter in för vidare
hantering

Ansvarig
Ordförande i Skurups Scoutkår.

Drogpolicy för aktiva under 18 år
Tobak


Vår kår följer svensk lag och accepterar inte att någon under 18 år använder sig av tobak
under deltagande i föreningens aktiviteter.

Alkohol


Scouternas förbund har 0-tolerans och det gäller alltså också vår kår, ledare som
barn/ungdomar/medföljande eller deltagande föräldrar.

Narkotika


Vår kår följer svensk lag och har 0-tolerans för användning av narkotika oavsett ålder.

Doping


Vår kår följer svensk lag och har 0-tolerans för användning av doping oavsett ålder.

Åtgärdsplan
Om barn/ungdomar under 18 år bryter mot dessa regler för tobak och alkohol kommer denne person
få en tillsägelse och förälder/målsman kommer att kontaktas. Om händelsen skulle upprepa sig så
kommer detta leda till att personen i fråga får lämna kåren.
Ifall någon bryter mot reglerna för narkotika och doping kommer förälder/målsman att kontaktas,
och därefter kopplas sociala myndigheter in för vidare hantering
Ansvarig
Ordförande i Skurups Scoutkår.

Regler i vår Scoutstuga Pilevallen
Vår lokal är en tobaksfri, alkoholfri och drogfri zon. Om detta inte efterföljs gäller ovanstående
åtgärdsplaner beroende på personens ålder.

Vår Policy
Policyn kommer att anslås på Pilevallen och kommuniceras genom en kommande hemsida och
meddelande kommer gå ut till barn och föräldrar. Styrelsen kommer att gå igenom den på
styrelsemöte varje månad för att se hur den har efterföljts.

