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Drogpolicy för Föreningen Landskrona Dansstudio 

 

Föreningen Landskrona Dansstudio har ca 300 medlemmar. Dans och 

droger hör aldrig ihop och därför har vi antagit denna drogpolicy, vilken 

gäller under alla events och arrangemang som Landskrona Dansstudio 

anordnar i egen regi. För oss är det viktigt med gemenskap. Det är också 

viktigt att våra aktiva elever utvecklas. Hur representanter för Landskrona 

Dansstudio agerar är viktigt. Vår gemensamma drogpolicy gäller för alla 

som berörs av föreningens verksamhet. När du representerar Landskrona 

Dansstudio omfattas du av denna policy oavsett om du är anställd, aktiv 

dansare eller anhörig. 

 

Tobak: 

 

● Föreningen tillåter inte medlemmar att använda tobak (snus och 

cigaretter eller motsvarande) under eller i anslutning till träning, 

uppvisning eller annan verksamhet. 

● Upptäcker ledare någon elev under 18 år som använder tobak i 

anslutning till verksamhet har ledaren skyldighet att kontakta 

målsman för eleven. 

● Det är viktigt att ledare & ansvariga föregår med gott exempel inför 

elever och därför bör man avstå från all användning av tobak i 

anslutning till verksamhetsarbete. 

● Vi tillåter inte ledare att använda tobak i närheten av eleverna eller 

i anslutning till träning, uppvisning eller annan verksamhet. 

● Denna regel upprätthålls genom eget ansvar, skulle någon ledare 

bryta denna regel får berörd person en varning från 

verksamhetsansvarig eller styrelse. Skulle det vid upprepade 

tillfällen visa sig att ledaren trots detta inte följer föreningens 

gemensamma regler tar verksamhetsansvarig och styrelse beslut 

om vidare åtgärder såsom avstängning. 
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Alkohol: 

 

● Vi tillåter inte medlemmar att dricka alkohol under eller i anslutning 

till träning, uppvisning eller annan verksamhet. 

● Upptäcker ledare någon elev under 18 år som druckit alkohol i 

anslutning till verksamhet har ledaren skyldighet att kontakta 

målsman för eleven samt utdela en varning. 

● Ledarna måste tänka på att föregå med gott exempel och ta sitt 

ansvar. 

● Ledare, aktiva medlemmar och anhöriga får ej komma berusade 

eller bakfulla till träning, tävling eller annan verksamhet.  

● Ledare, aktiva medlemmar och anhöriga får ej dricka alkohol eller 

uppträda berusat iklädd föreningens kläder, väskor, vattenflaskor 

och dylikt. 

● Ledare får inte dricka alkohol på läger, uppvisningar eller annan 

verksamhet där man har ansvar för elever. 

● Denna regel upprätthålls genom eget ansvar, skulle någon ledare 

bryta denna regel får berörd person en varning från 

verksamhetsansvarig eller styrelse. Skulle det vid upprepade 

tillfällen visa sig att ledaren trots detta inte följer föreningens 

gemensamma regler tar verksamhetsansvarig och styrelse beslut 

om vidare åtgärder såsom avstängning. 
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Narkotika och dopingpreparat: 

 

Narkotika och dopingpreparat är självklart förbjudna i vår förening och i 

all vår verksamhet. Skulle någon ledare, aktiv medlem eller anhörig 

använda dessa preparat ska följande åtgärder utföras: 

 

• Kontakt med målsman. 

• Kontakt med sociala myndigheter och polisen. 

• Avstängning. 

 

Ledarna i föreningen har en skyldighet att lyfta fram dessa frågor i sina 

grupper så att eleverna vet vilka riktlinjer som finns. Styrelsen & 

verksamhetsansvarig måste även lyfta fram dessa frågor på t.ex. 

årsmöten, gemensamma träffar, informationsmöten och inför sponsorer. 
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