Alkohol- och drogpolicy för
Ålands Motorklubb r.f.
Paragraf 2 i Ålands Motorklubb r.f. stadgar lyder: Föreningens syfte är utvecklande och främjande
av motorsport, motorfordonsbehärskande samt trafikkultur i landskapet Åland. Olaglig användning
av alkohol och droger strider direkt mot föreningens syfte att verka för en nykter trafikmiljö.
För att skapa förutsättningar för utövare, funktionärer, ledare, förtroendevalda och anställda att
vara goda förebilder, och aktivt kunna arbeta för ovanstående, har denna policy skapats. Denna
policy ska vara ett levande dokument, med vägledande riktlinjer som ger stöd i arbetet mot en
alkohol- och drogfri idrott. Med policyn vill vi också visa vårt samhällsansvar och visa medlemmar,
föräldrar, myndigheter, sponsorer, partners och övriga delar av samhället var vi står i dessa frågor.

Målsättning






I samband med tränings- och/ eller tävlingsverksamhet skall alkoholhaltiga drycker inte
användas av tävlande eller funktionärer.
Olaglig användning av droger accepteras inte av föreningen.
All barn- och ungdomsverksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
Rökning är inte tillåten i föreningens lokaler.
Vid tränings- och tävlingsverksamhet uppmanas rökare till varsamhet med anledning av
förekomsten av brandfarliga ämnen.

Handlingsplan
Då någon felar skall omedelbara åtgärder vidtas enligt följande:







Påtala och informera om policyn, ge varning samt föra en diskussion med berörd. Är denne
påverkad i strid mot föreningens policy och motorsportgrenarnas reglementen förvägras
denne delaktighet i tävlingen/ träningen.
Olaglig användning eller hantering av narkotika- och/ eller dopingpreparat medför
omedelbar avstängning från föreningens tävlings- och träningsverksamhet.
Då det gäller ungdomar under 18 år kontaktas målsman.
Vid upprepning kan påföljd såsom uteslutning enligt föreningens stadga § 6 bli aktuellt
I övrigt tillämpas motorsportsreglerna för respektive gren vid brott mot dessa vad gäller
alkohol- och droganvändning.

Spridning och information om policyn
Ålands Motorklubb r.f. avser att sprida information om policyn enligt följande:


samtliga styrelseledamöter ska ta del av policyn och sprida den vidare till berörda parter.
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Information sker via föreningens hemsida samt i samband med aktiviteter,
utbildningstillfällen och möten.
Uppföljning och revidering sker varje vår under något av föreningens styrelsemöten.

Ansvar för att detta följs åligger respektive sektionsledning och tävlingsledningen vid respektive
tävling. Brott mot policyn ska rapporteras till styrelsen. Som ledare är det viktigt att tänka på
ansvar, att man agerar som förebild för sina ungdomar och har ett ansvar för att aktivt arbeta
för en drogfri miljö.

Denna alkohol- och drogpolicy ersätter den alkohol- och drogpolicy som fastställdes av ÅMK:s
styrelsen 20.10.2008.
Antagen av ÅMK:s styrelse 7.2.2022

