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Göteborgs scoutdistrikts policy vad gäller alkohol- och droger avviker inte från den som Scouterna har beslutat. 
Syftet med denna policy är att förtydliga hur vi ser på alkohol, tobak och droger på våra i vår verksamhet, 
arrangemang samt på våra anläggningar och tillgångar som vi använder och lånar ut i vårt namn. 

§1 Alkohol 

§1.1 Samtliga arrangemang i Göteborgs scoutdistrikts regi, ska vara fria från alkohol. Med arrangemang i Göteborgs 
scoutdistrikts regi menas såväl nationella som internationella arrangemang och läger och arrangemang. Det gäller 
även fall då man representerar Göteborgs scoutdistrikt i andra sammanhang, exempelvis vid läger i utlandet eller på 
konferenser.  

§1.2 Vid alla tillfällen då man representerar scouting genom Göteborgs scoutdistrikt, får man inte uppträda berusad, 
vare sig av alkohol eller av andra berusningsmedel. 

§2 Tobak och narkotika 

§2.1 All verksamhet inom Göteborgs scoutdistrikt ska vara helt fri från narkotika. 

§2.2 Göteborgs scoutdistrikt ska erbjuda en verksamhet helt fri från droger. Droger definierar vi som medel som är 
berusande, beroendeframkallande och giftiga. 

§2.3 Göteborgs scoutdistrikt förbjuder ingen vuxen att använda tobak, men ingen ska heller i samband med 
Göteborgs scoutdistrikts verksamhet påverkas att börja använda tobak. Den som måste använda tobak ska göra det 
utom synhåll och utanför området där verksamhet pågår. 

§3 Anläggningar 

§3.1 Med anläggningar menas Purpursnäckan, Kragenäs och Mandalay samt alla de platser och fastigheter som på ett 
eller annat sätt används i Göteborgs scoutdistrikts verksamhet, centralt eller lokalt. 

§3.2 Inom de anläggningar som Göteborgs scoutdistrikt förvaltar eller utnyttjar för egen del eller med inbjudna råder 
förbud för att använda alla former av alkohol och narkotika. Tobak ska hanteras så som stipuleras i paragraf 2.3 i 
denna policy. Detsamma gäller för alla Göteborgs scoutdistrikts arrangemang eller uppdrag som är en del av 
Göteborgs scoutdistrikts verksamhet. 

§4 Om något händer 

§4.1 Som scouter ska vi vara tydliga med vad som gäller kring scouting och denna policy och att det inte är accepterat 
att bryta mot policyn.   

§4.2 Den som bryter mot policyn skall informeras om detta och meddelas att åtgärder kan komma att vidtas. Om 
någon vid upprepade tillfällen, eller på att allvarligt sätt, bryter mot policyn skall Scouternas kansli kontaktas för 
rådgivning kring hanteringen, som ett led i att frågan ges prioritet.  Scouternas kansli kan bistå med hjälp och 
vägledning för svåra samtal.  


