FÖRENINGSPOLICY

ANDT-policy
Hylte/Halmstad Volleybollklubb är en idrottsförening som i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar
bedriver sin verksamhet i syfte att bidra till såväl fysisk och psykisk som social och kulturell utveckling.
Alla som verkar i Hylte/Halmstad Volleybollklubbs namn ansvarar för att följa denna policy. Föreningen
har ansvar för att regelbundet gå igenom policyn med medlemmarna och att den finns lättillgänglig på
föreningens hemsida.
Senast reviderad av styrelsen: 2020-09-26

Allmänt
ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak.
I enlighet med Riksidrottsförbundets ANDT-policy vill Hylte/Halmstad Volley genom sin verksamhet
medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och
nedbrytande.
Föreningen verkar därför för nolltolerans mot narkotika och dopingpreparat samt för en verksamhet
som är tobaksfri. Därtill får alkohol inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet
och föreningen verkar dessutom för en restriktiv alkoholkonsumtion och ansvarsfull alkoholhantering.

Ålderskategorisering
Enligt Riksidrottsförbundet ses alla aktiva upp till och med 12 år som barn. Aktiva mellan 13 och 25 år
ses i sin tur som ungdomar. Benämningen barn- och ungdomsverksamhet inkluderar därmed enligt
Riksidrottsförbundet alla aktiva medlemmar upp till och med 25 år.
I samband med ANDT gör föreningen dock en annan tolkning, nämligen att barn och ungdom är alla de
medlemmar som är under 18 år. Detta eftersom dessa medlemmar är omyndiga och enligt svensk lag
inte får använda alkohol eller tobaksprodukter. När det gäller föreningens agerande vid brott mot
ANDT-policyn görs därför en särskiljning mellan omyndiga och myndiga medlemmar. På sista sidan i
policyn återfinns detaljer kring hur föreningen ska agera vid eventuella policybrott.
Föreningen uppmanar alla dess medlemmar att vara särskilt uppmärksamma i de fall då medlemmar
under 18 år deltar i föreningens seniorverksamhet.
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Alkohol
Hylte/Halmstad Volley tillåter ingen alkohol i samband med barn- och ungdomsverksamhet eller då
barn och ungdomar finns närvarande. Detta gäller i samband med träning, match, turnering och läger
samt resor till och från dessa. Alla som verkar i föreningens namn uppmanas att vara goda förebilder
och uppmuntra barn och ungdomar att avstå från användning av alkohol.
Vid verksamhet och arrangemang där barn och ungdomar inte är närvarande uppmuntrar föreningen
till en restriktiv alkoholkonsumtion och ansvarsfull alkoholhantering. Alla som verkar i föreningens
namn uppmanas att vara goda förebilder i samband med alkoholservering.
Föreningen godkänner ingen marknadsföring eller sponsring av alkoholhaltiga drycker (mer än 2,25
volymprocent). I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller 0 volymprocent på eventuell
marknadsföring eller sponsring.

Tobak
Hylte/Halmstad Volley verkar för en tobaksfri verksamhet. Tobak innebär cigaretter, snus och andra
typer av tobaksprodukter men föreningen inkluderar även e-cigaretter och andra tobaksliknande
produkter. Alla som verkar i föreningens namn uppmanas att vara goda förebilder och uppmuntra
barn och ungdomar att avstå från användning av tobak.
Föreningen godkänner ingen marknadsföring eller sponsring av tobak.

Narkotika och dopingpreparat
Hylte/Halmstad Volley verkar för nolltolerans mot all form av narkotika och dopingpreparat i enlighet
med WADA:s globala dopingregler.
Undantag kan gälla för de spelare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel
eller metoder för att kunna utöva sin idrott. Dispens kan endast beslutas av Riksidrottsförbundets
Dispenskommitté och eventuell dispens ska förankras med såväl tränare som styrelse.
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Agerande vid påträffande av policybrott
Följande påföljder sker om någon av föreningens medlemmar använder ANDT på ett sätt som bryter
mot denna policy.

Minderåriga (under 18 år)
Om en minderårig medlem ertappas med alkohol eller tobak sker följande:
•
•

Påtala att hens agerande är olagligt.
Kontakta vårdnadshavare.

Om en minderårig medlem vid återkommande tillfällen ertappas med alkohol eller tobak sker ovan
punkter samt (vid behov) följande:
•
•

Informera styrelsen.
Anmälan till sociala myndigheter.

Om en minderårig medlem ertappas med narkotika- eller dopingpreparat sker ovan punkter samt
följande:
•

Kontakt med polismyndighet.

Myndiga (över 18 år)
Om en myndig medlem uppträder berusad i samband med föreningens verksamhet sker följande:
•

Påtala att hens agerande är olämpligt och att det strider mot föreningens policy.

Om en myndig medlem vid återkommande tillfällen uppträder berusad i samband med föreningens
verksamhet sker ovan punkt samt (vid behov) följande:
•
•
•
•

Informera styrelsen.
Enskilt samtal med personen.
Avstängning från eventuella uppdrag.
Uteslutning från föreningen.

Om en myndig medlem ertappas med narkotika- eller dopingpreparat sker ovan punkter samt
följande:
•

Kontakt med polismyndighet.
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