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Drogpolicy för Ålands Sång- och Musikförbund r f
(fastslagen vid förbundsdagen den 25.04 2008)
Med drogpolicy avses förbundets och medlemsföreningarnas
förhållningssätt till droger.
Allmän bakgrund


Förbundet och dess verksamhet skall vara en förebild för ett sunt
levnadssätt och en positiv gemenskap.



Verksamheten är beroende av både samhällets och det privata
näringslivets stöd.



Många sångare, musiker och ledare är offentliga personer och den
bild som de förmedlar har stor genomslagskraft.



Verksamhetens trovärdighet kräver att alla respekterar de allmänna
etiska regler, som råder i vårt samhälle.

Alkohol


Vi har ett ansvar att medverka till att samhällets mål att minska och
senarelägga ungdomars alkoholdebut uppfylls.



Vuxna medlemmar har ett ansvar att informera förbundets unga
aktiva om alkoholens skadliga inverkningar och prestationssänkande
effekt.



Ledare och enskilda företrädare för förbundet bör vara medvetna
om att man i samband med officiella uppdrag representerar hela
sång- och musikrörelsen och bör därför alltid uppträda korrekt.



Förbundet, dess medlemsföreningar och den enskilda
föreningsmedlemmen skall rätta sig efter den lagstiftning och de
regler som gäller, även vad som gäller marknadsföring av alkohol.

Tobak


Eftersom tobak och snus i stor utsträckning är beroendeskapande
och skadligt är det viktigt att ledarna och de vuxna företrädarna
motverkar ungdomars benägenhet att börja röka respektive snusa.



I övrigt gäller även samma riktlinjer som för användning av alkohol
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Droger


Förbundet tar kraftigt avstånd från användning av droger i alla dess
former.

Påföljder
I händelse av att en medlem överträder eller inte respekterar
ovanstående regler och normer skall vederbörande förenings styrelse i
första hand ta sig an problemet.
I andra hand kopplas förbundets styrelse in, vilken även, beaktande
föreningens stadgar, kan besluta om eventuella åtgärder gentemot
medlemsföreningen.
Målsättningen med åtgärderna skall primärt vara att en enskild medlem
eller en medlemsförening, som överträtt reglerna eller normerna skall
kunna återkomma till föreningens och förbundets verksamhet.

