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Alkoholpolicy
Utgångspunkten är vi alla är representanter för vår förening och vår idrott. Som ledare och aktiv
förstår vi att alkohol och idrottsliga prestationer inte hör ihop.

Ungdomar
Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka alkohol på restaurang,
samt 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget. Stockholm Mean Machines
accepterar inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol.
Om vi trots det skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:
- samtal med berörd och kontakt med målsman.

Barn- och Ungdomsledare
Som barn- och ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är
förebild för sina barn och ungdomar.
Det visar klubbens barn- och ungdomsledare genom att inte:
- dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter, där man deltar med klubbens barn
och ungdomar.
- komma berusad eller förtära alkohol innan eller under träning, match eller föreningsplanerat möte.
- någonsin, inkluderat utanför föreningens verksamhet, dricka alkohol eller uppträda berusad i
föreningskläder.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av barn- och ungdomsledarna gör vi på följande sätt:
- genomför enskilt samtal.
- om vederbörande trots detta återigen bryter mot denna policy stängs denne av från alla sina barnoch ungdomsledaruppdrag och vederbörande riskerar att bli utesluten ur föreningen.

Ledare, domare och spelare i klubbens seniorlag samt förtroendevalda inom
föreningen
Utgångspunkten är att om ledare och aktiva över 18 år är förebilder för våra barn och unga och de är
representanter för vår förening och vår idrott. Som ledare och aktiv förstår vi att alkohol och
idrottsliga prestationer inte hör ihop.
En av ledarens viktigaste uppgifter är att föregå med gott omdöme, och alla ledare ska därför avstå
från alkoholkonsumtion i anslutning till uppdraget som ledare i Stockholm Mean Machines.
Ledare, domare och förtroendevalda i föreningen eller spelare i klubbens seniorlag får inte:
- komma berusad eller förtära alkohol innan eller under träning, match eller föreningsplanerat möte.
- någonsin, inkluderat utanför föreningens verksamhet, dricka alkohol eller uppträda berusad i
föreningskläder.
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Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ledarna och spelarna i seniorlagen gör vi på följande
sätt:
- genomför enskilt samtal.
- om vederbörande trots detta återigen bryter mot denna policy stängs denne av från all
tävlingsverksamhet och vederbörande riskerar att bli utesluten ur föreningen.
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