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Policy avseende tobak, alkohol och droger 

 

Djupadals scoutkår följer Scouternas styrdokument: 

”All verksamhet inom scouterna skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga som vuxna. 

Därför ska alla Scouternas arrangemang vara fria från alkohol. Med detta menas både nationella 

arrangemang och läger samt löpande verksamhet i lokala kårer och distrikt. Detta gäller alltså både 

arrangemang enbart för scouter och sådana som är öppna för allmänheten, där Scouterna står som 

arrangör. När man representerar Scouterna på aktiviteter som någon annan arrangerar får man inte 

dricka alkohol. Vi är förebilder i hur vi agerar och reflekterar därför över vår syn på alkohol. Därför 

uppträder man självklart inte berusad. All verksamhet i Scouterna ska vara helt fri från narkotika.”  

”Scouterna erbjuder en verksamhet fri från droger. Droger är berusande, beroendeframkallande och 

giftiga (enligt Världshälsoorganisationens definition). Tobak ger i första hand medicinska effekter 

medan de sociala effekterna är mindre. Därför har Scouterna valt att inte se på tobak på samma sätt 

som alkohol och narkotika. Scouterna förbjuder ingen vuxen att använda tobak, men ingen ska heller 

påverkas att börja använda tobak i samband med Scouternas verksamhet. Därför bör Scouternas 

verksamhet vara fri från tobak. Den som ändå måste använda tobak bör göra det utom synhåll och 

utanför området där verksamhet pågår.”    

http://www.scoutservice.se/files/2017/01/Scouternas-policydokument-2016-11-20.pdf  

För Djupadals scoutkår gäller därför: 

All verksamhet – även resor till och från dessa - som utförs i Scoutkårens namn skall vara 

fri från tobak, alkohol och droger. 

 

För medlem under 18 år gäller: 

Om detta inte efterlevs skall föräldrar omedelbart kontaktas av ledare. Kårens krisledning 

informeras och bedömer om och hur styrelsen behöver informeras. Krisledningen kan 

även stödja ledare i samtal med föräldrar och scout. 

 

För de som är över 18 år gäller: 

Om medlem/ledare/funktionär/förälder inte efterlever vad som gäller för kåren, skall ett 

möte äga rum. Representanter från krisledningen ansvarar för detta möte. Kårstyrelsen 

informeras via krisledningen.  

 

 

http://www.scoutservice.se/files/2017/01/Scouternas-policydokument-2016-11-20.pdf

