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Inledning  

Linero IF bedriver en ideell verksamhet vars syfte är att medlemmarna skall må bra 
och utvecklas fysiskt och psykiskt. Gemenskap, kamratskap och glädje är tre viktiga 
ledord i föreningens värdegrund. I vårt ställningstagande mot alkohol och droger har 
vi som huvudsakligen fotbollsklubb utgått från Svenska Fotbollsförbundets projekt: 
”Mål utan alkohol” från 2009 (www.svenskfotboll.se). Vi tar avstånd från all form av 
drogbruk.  
 

Syfte  

Linero IF känner ett stort ansvar att ge tydliga förhållningsregler som ska gälla för 
utövare, ledare, domare och övriga funktionärer. Därför har styrelsen antagit 
nedanstående regler beträffande alkohol, tobak och andra droger.  
 

Alkohol  

Ungdomar  
Enligt svensk lag är åldersgränsen för att köpa alkohol på systemet 20 år och på 
restaurang 18 år. Linero IF tillåter inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol i 
samband med vår verksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar 
druckit alkohol före, under eller direkt efter vår verksamhet gör vi på följande sätt:  

• Någon ledare, som utses internt i det berörda laget, genomför samtal med 
ungdomen ifråga och tar kontakt med föräldrarna.  

• Vid misstanke om alkoholproblem inom familjen skall ledaren i det berörda 
laget ta kontakt med styrelsen som beslutar om kontakt med sociala 
myndigheter skall tas.  

 
Ledare, domare och spelare i föreningens representationslag  
Som ledare, domare och seniorspelare år är det viktigt att tänka på sitt ansvar som 
vuxen och att man är en förebild för de yngre medlemmarna. Det är inte tillåtet att:  

• Uppträda berusat vid föreningsfester eller andra föreningsarrangemang.  

• komma berusad eller bakfull till träning/match i föreningens regi eller annat 
möte inom vår verksamhet.  

• Dricka alkohol eller uppträda berusad i Linero IFs föreningskläder.  

• Dricka alkohol under träningsläger (från start t o m sista 
träningspasset/matchen).  

• Dricka alkohol under turneringar.  
 
Den som upptäcker att någon brutit mot dessa regler inom vår verksamhet skall 
informera styrelsen, som handlägger ärendet på följande sätt:  

• Någon ledare eller styrelserepresentant genomför enskilt samtal med 
personen i fråga för att påtala att beteendet inte är acceptabelt.  
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• Om personen ifråga trots vidtagna åtgärder återigen bryter mot reglerna 
stängs denne av från all tränings-/tävlingsverksamhet tills vidare med 
omedelbar verkan. Styrelsen fattar beslut om avstängningens tidslängd vid 
nästkommande sammanträde.  

 
Om vi misstänker alkoholberoende hos någon av våra ledare, domare eller spelare i 
representationslaget gör vi på följande sätt:  

• Någon ledare eller styrelserepresentant genomför enskilt samtal med 
personen i fråga för att påtala riskerna med för hög alkoholkonsumtion samt 
föreslå professionell hjälp.  

 
Förtroendevalda i styrelsen  
För förtroendevalda i styrelsen gäller att alkoholkonsumtion i anslutning till 
uppdraget i Linero IF endast får ske i samband med festligheter och att det då skall 
ske med måttfullhet.  
 

Tobak och snus  

Linero IF tar avstånd från all användning av tobak men accepterar att medlemmar 
brukar tobak under förutsättning att:  

• Brukaren är minst 18 år.  

• Rökning sker utomhus i samband föreningens verksamhet.  

• Snusning inte sker i samband med idrottsutövningen.  
 
Den som upptäcker att någon brutit mot dessa regler inom vår verksamhet skall 
informera styrelsen, som handlägger ärendet på följande sätt:  

• Någon ledare eller styrelserepresentant genomför enskilt samtal med 
personen i fråga för att påtala att beteendet inte är acceptabelt. Om 
personen är under 18 år kontaktas även föräldrarna.  

• Om personen ifråga trots vidtagna åtgärder återigen bryter mot reglerna 
stängs denne av från all tränings-/tävlingsverksamhet tills vidare med 
omedelbar verkan. Styrelsen fattar beslut om avstängningens tidslängd vid 
nästkommande sammanträde.  

 
Ledare för lag under 18 år skall informera spelarna om hälsoriskerna med att 
använda tobak. 
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Övriga droger  

Föreningen tar helt avstånd från allt bruk av övriga droger, och om vi upptäcker att 
någon spelare, ledare eller annan funktionär använt eller använder droger inom vår 
verksamhet gör vi på följande sätt:  

• Någon ledare eller styrelserepresentant genomför enskilt samtal med 
personen i fråga för att påtala att det är nolltolerans mot droger. Om 
personen är under 18 år kontaktas även föräldrarna. 

• Vid misstanke om drogberoende skall styrelsen meddelas och sedan besluta 
om kontakt med sociala myndigheter skall tas.  

 

Information inom föreningen  

Denna policy skall respektive ledare ta upp med sitt lag minst en gång per år fr o m 
13 års ålder och rapportera till styrelsen när det är genomfört. Nya spelare skall så 
fort som möjligt informeras om policyn. 
 

Handlingsplan  

Vid behov skall styrelsen upprätta en specifik handlingsplan som stöd för ledare och 
funktionärer.  

 


