
 

Beslutad av styrelsen för LSU 2011-02-05-06 

Uppdaterad av styrelsens för LSU 2012-03-17 

LSU eftersträvar att vara en ansvarsfull och öppen organisation. Till detta hör att ha en 
medveten och kommunicerad policy om alkohol och droger. Bruk och missbruk av alkohol 
och droger är roten till många av samhällets mest avgörande problem. Inte minst barn och 
unga drabbas hårt. Många av våra medlemsorganisationer ger ett stort bidrag genom att 
erbjuda ungdomar alkohol- och drogfria miljöer och verksamheter. 
 
 

 (beslut av årsmötet 2008-11-15, tillägg årsmötet 2010-11-20-21) 

 

LSU:s alla arrangemang och möten där LSU är arrangörer inför en alkoholpolicy enligt nedan: 

Alkoholpolicy gäller all alkohol. Verksamheten där LSU är arrangör skall vara alkoholfri och 
där LSU är medarrangörer skall en alkoholfrihet eftersträvas. Ingen alkohol får förtäras eller 
köpas där LSU har sin verksamhet för kurs/utbildning eller möten under tiden som det är 
verksamhet. Man rekommenderas att planera programmet så att alkohol inte blir ett 
alternativ, t.ex. genom gemensamma aktiviteter på kvällarna. 

När individer representerar LSU skall dessa avstå alkohol under hela arrangemanget.  

LSU:s personal kan undantas från alkoholpolicyn, detta görs efter beslut av 
generalsekreterare. Beslut om att undanta generalsekreterare fattas av ordförande. 

 
 

Dessa riktlinjer är framtagna av styrelsen för LSU, med utgångspunkt i den alkoholpolicy 
som årsmötet fastställt och senare gjort tillägg till. Dessa riktlinjer klargör hur 
alkoholpolicyn i LSU tillämpas och vilket ansvar som gäller inom LSU. 

 

 

Verksamheten där LSU är arrangör skall vara alkoholfri och där LSU är medarrangörer skall 
en alkoholfrihet eftersträvas. Det vill säga att ingen alkohol får förtäras eller köpas vid 
verksamhet där LSU är arrangörer, exempelvis kurs/utbildning eller möten, i enlighet med 
ovan angiven policy.  

 

Verksamheten genomförs med hänsyn till allas möjligheter att delta. Detta innebär bland 
annat att underåriga inte ska utestängas från verksamhet genom exempelvis åldersgränser 
på restauranger. För att tillgängliggöra LSU:s verksamhet väljer vi därför alkoholfria miljöer. 

 



 

I samband med representation förväntas LSU:s företrädare uppträda ansvarsfullt och 
omdömesgillt. När individer representerar LSU skall dessa därför avstå alkohol under all 
schemalagd tid. 

 

Som representant för LSU förväntas man tillse sitt ansvar att främja LSU:s seriositet. Detta 
innefattar särskilt att uppträda professionellt och ansvarsfullt under hela sitt uppdrag, även 
utanför schemalagd tid. 

 
Deltagare uppmanas i övrigt att alltid visa hänsyn till gruppen, allas möjlighet att delta och 
agera ansvarsfullt. Hänsyn innebär bland annat att inte ifrågasätta andra deltagares val, och 
inte uppmuntra till alkoholdrickande.  

 

Verksamheten följer svensk lagstiftning. Det innebär att vi, också vid representation utanför 
Sverige följer LSU:s riktlinjer kring alkohol och andra droger. 

Representanter som bryter mot alkoholpolicyn kan bli hemskickade och 
återbetalningsskyldiga. LSU har även möjlighet att frånta representanter, som brutit mot 
policyn, deras uppdrag. 

 

 

För att säkerställa att policyn är känd inom organisationen gäller följande ansvar: 
 

 GS ska gå igenom alkoholpolicyn samt gällande praxis vid varje nyanställning, för att 
säkerställa kännedom och förankring av policyn i personalgruppen. 

 Varje verksamhetsansvarig, oftast en ansvarig på kansliet, ska informera de berörda 
deltagarna i samband med en kurs, resa eller annan aktivitet om vad som gäller. Ytterst 
är GS ansvarig för att alkoholpolicyn är känd och följs i verksamheten. 

 Styrelsen går igenom policyn första mötet på året för att säkerställa förankring och 
kännedom. 

 

 


