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Alkohol- och drogpolicy   
 
Denna policy gäller Studentkåren Malmö, dess godkända kårföreningar och studentgrupper.  
 
Bakgrund  
Ett av Studentkåren Malmös huvudområde är att arbeta med studiesocial verksamhet för 
studenterna, detta sker både genom den egna verksamheten men också genom föreningarnas och 
studentgruppernas verksamhet. I en del av denna verksamhet finns det alkohol och med denna 
policy vill vi säkerställa att även verksamhet med alkohol är en trygg och säker plats för 
studenterna och att oavsett inställning till alkohol så ska alla känna sig välkomna.  
 
Alkohol- och drogpolicyn ska tydliggöra och förklara organisationens avståndstagande från 
narkotikapreparat och verka för en sund relation till alkohol.  
 

Våra värderingar  
Studentkåren Malmö anser; 

1. Att det vid insparken av nya studenter ska finnas aktiviteter utan alkohol  
2. Att ingen alkohol får bekostas med Kårens pengar 
3. Att aktiviteter och arrangemang inom Studentkåren Malmö, dess föreningar och 

studentgrupper inte får marknadsföras med alkoholrelaterade budskap 
4. Att de som är involverade i arrangemang där alkoholförsäljning förekommer ska ha 

utbildning om alkoholens effekter och dess negativa konsekvenser.  
5. Att arrangemang med försäljning av alkohol ska vara fria från påträngande eller 

uppsökande marknadsföring som uppmuntrar till att dricka alkohol, samt alltid erbjuda 
alkoholfria alternativ.  

6. Att det råder nolltolerans mot narkotiska preparat och icke föreskrivna läkemedel.  
 
 
Vid representation  

1. De förtroendevalda inom Studentkåren Malmö representerar organisationen och dess 
medlemmar och det råder därför nolltolerans på att vara alkoholpåverkad under arbetstid 
eller i sammanhang där studenterna representeras.  

2. Vid egna arrangemang eller vid arrangemang som är kopplade till Kåren och där det 
serveras alkohol ska de förtroendevalda dricka ansvarsfullt och föregå med gått exempel.  

 
 

Revidering  
Alkohol- och drogpolicyn ska diskuteras och vid behov uppdateras av styrelsen inför varje nytt 
verksamhetsår.  
 
Reviderad av Studentkårens styrelse den 10 september 2017 


