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Föreningspolicy bidragsberättigade föreningar
Föreningsnämnden

Föreningspolicy i Mönsterås Kommun
Föreningsnämnden har vid sammanträdet den 31 januari 2012, §8, beslutat att
föreningar registrerade hos Föreningsnämnden skall ha en Föreningspolicy.
Föreningspolicyn utformas av respektive förening med hjälp från Mönsterås
kommuns Föreningskonsulent samt Smålandsidrottens Idrottskonsulent.
Föreningspolicyn skall 2013 omfatta:
Alkohol, narkotika, doping och tobak
Trafiksäkerhet

Föreningsnämndens föreningspolicy
Policy angående ”Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak” syftar till att föreningen
skapar en miljö där dess medlemmar, framförallt barn och ungdomar, i samband med
föreningsuppdrag inte kommer i kontakt med dessa ämnen.
Ledare och spelare i Mönsterås kommuns föreningar har ett ansvar som föredömen
för våra barn- och ungdomar som sträcker sig utanför idrottens gränser.
Alkohol och Tobak är i viss mån accepterat i det svenska samhället. Dock skall ingen
som är under 18år i samband med föreningens verksamhet tillåtas att nyttja dessa
droger.
Alkoholanvändning accepteras EJ i samband med match/tävling och träning samt i
kommunens lokaler. Alkohol kan vid föreningars sociala tillställningar och
föreningsfester tillåtas men då skall de svenska lagar och regler som gäller vid
försäljning och servering av alkohol följas.
Tobaksbrukare skall på inget sätt utsätta sina lagkamrater för dess biverkningar.
All form av Narkotika och Doping är oacceptabelt och enligt svensk lag förbjudet.
Policy angående ”Trafiksäkerhet” syftar till att föreningen skall ha klara riktlinjer för
hur de transporterar sina medlemmar till och från träningar och matcher/tävlingar
samt hur föreningen är organiserad om olyckan skulle vara framme.
Samtliga föreningar i Mönsterås Kommun, som önskar, kommer att få stöd och hjälp
att utforma sina policydokument. Viss utbildning kommer även ske under 2012 för
att föreningen skall få ytterligare kunskap i de olika ämnena.
Föreningspolicyn träder i kraft den 31 mars 2013 och innebär att föreningen måste
bifoga även detta dokument till ansökan om Verksamhetsbidrag för att anses som en
bidragsberättigad förening. Vidare så ligger det ett förslag att föreningarna skall
skicka in en reviderad policy var tredje år (2016, 2019, 2022 osv).
Observera att det gäller samtliga bidrag/lokaltaxor som utgår från
Föreningsnämnden.
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