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Glada Gängets verksamhet är sällskapsdans och gammaldans.

Denna policy skall finnas tillgänglig på föreningens anslagstavla och WEB-plats. Styrelsen ansvarar för att
nya medlemmar får kännedom om policyn, samt tillser att policyn vid behov uppdateras. Lag eller
liknande föreskrift som rör bruket av tobak, alkohol, droger och dopningsmedel, t ex åldersgräns, langning
osv, skall självklart följas. Stadgarna anger att man anses vuxen från och med det år man fyller 19 år.
Stadgarna ger föreningen rätt att agera då medlem genom sitt uppträdande skadar föreningens anseende
eller verksamhet. Händelse som strider mot denna policy rapporteras till styrelse, som beslutar om ev
åtgärder.

Barn och ungdom påverkas av hur föreningens ledare, funktionärer och vuxna medlemmar förhåller sig
till rökning, alkohol och droger. Ledare och funktionärer i föreningen som har kontakt med barn och
ungdom blir ofta förebilder och har därför ett särskilt ansvar.

Genom att regelbundet delta i kampanj / utbildning syftande till minskat bruk av tobak, alkohol och
droger, anordnad av t ex fritidsnämnd, vidmakthålles och förbättras ungdomsledarens kompetens.
Ungdomsledare bör ha sådan kunskap att han/hon kan känna igen de vanligaste tecknen av drogpåverkan.
God relation med föräldrar/anhöriga är viktigt.

Ungdomsmedlemmar skall uppmuntras att delta i information och aktivitet som syftar till att motverka
bruk / missbruk av tobak, alkohol och droger.

Punkterna nedan gäller särskilt då ungdomsmedlemmar deltar i verksamhet. 

RökningRökningRökningRökning
Snusning jämställs med rökning.
Rökning skall ske i särskilt utrymme eller - om sådant inte finns - utomhus, under sådana former att

unga inte lockas till tidig debut. Förälder kontaktas av föreningens ungdomsansvarige om ungdomsmedlem
är på väg att utveckla missbruk.

AlkoholAlkoholAlkoholAlkohol
I föreningens normala verksamhet riktad till i huvudsak egna medlemmar, skall alkoholhaltiga drycker - t

ex i samband med måltid - inte erbjudas. Då andra än egna medlemmar deltar eller annan organisation är
ansvarig arrangör kan sådant krav inte ställas.

Vuxen som uppträder berusad under föreningens verksamhet, skall avvisas.
Den som är beroende av alkohol skall erbjudas stöd och hjälp till avvänjning, i första hand genom förtro-

liga samtal och individuell vägledning.
Den som förser ungdom med alkohol uteslutes och polisanmäles.
Förälder kontaktas av föreningens ungdomsansvarige om ungdomsmedlem är alkoholpåverkad.

Droger (narkotika)Droger (narkotika)Droger (narkotika)Droger (narkotika)
Droger får inte förekomma i föreningens verksamhet, undantag: nödvändig medicin (t ex starka smärt-

stillande medel).
Vuxen som uppträder drogpåverkad under föreningens verksamhet, skall avvisas.
Den som är beroende av drog skall erbjudas stöd och hjälp till avvänjning, i första hand genom förtroliga

samtal och individuell vägledning.
Den som förser ungdom med drog uteslutes och polisanmäles.
I första hand kontaktas förälder av föreningens ungdomsansvarige om ungdomsmedlem är

drogpåverkad.

 Glada Gängets verksamhet saknar inslag av prestationsmätning eller tävling. Dock, om dopningsmedel
användes av medlem, skall denne erbjudas rådgivning och stöd genom förtroliga samtal och individuell
vägledning. Extern kompetens behöver ev anlitas, t ex från idrottsorganisation eller sjukvården.  
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