
Policy gällande alkohol, narkotika, tobak, doping, 
jämställdhet, jämlikhet och sexuell läggning för MiK - 
Musikföreningen i Kävlinge 
 
 
 
 
Föreningens policy ska verka som ett stöd för ledare, föräldrar, barn och ungdomar och visa MiKs 
förhållningssätt till DANT. Det är allas ansvar att föreningens policy följs. Det är viktigt att vi hjälper den som 
håller på att utveckla någon form av missbruk och att vi har en öppen diskussion om vår policy. När det gäller 
minderåriga (under 18 år) kontaktas alltid målsman. 
Med droger (DANT) menar vi: 
Dopingpreparat 
Alkohol 
Narkotika 
Tobak 
 
Tobak 
Ungdomar under 18 år, samt ansvariga funktionärer/ledare för dessa, får inte använda tobak inom vår 
verksamhet inte heller i Stationshuset eller annan lokal som nyttjas för vår verksamhet. Vi arbetar 
förebyggande genom att våra funktionärer/aktiva pratar om tobakens negativa effekter.  
Enligt svensk lag är det förbjudet att förse någon under 18 med 
tobak. 
Alkohol 
Föreningens medlemmar under 20 år, samt funktionärer/ledare  för dessa, får ej använda alkohol inom vår 
verksamhet (rep, workshops, möten, konserter, planering, förberedelser och arrangemang), inte heller i 
Stationshuset eller annan lokal som utnyttjas för vår 
verksamhet.  
Om vi upptäcker att någon under 18 år använder alkohol inom verksamhet som nämnts ovan, 
kontaktas förälder, som ombeds hämta den påverkade. Sedan uppföljning med samtal med vederbörande och 
dess förälder. Vid misstanke om missbruk kontaktas sociala myndigheter. Styrelsen är ansvarig för detta. 
 
Vuxna inom föreningen ska i alla lägen se sig som förebilder för de unga. Det innebär att alkohol inte bör brukas 
i samband med konserter, repetitioner, planering och i samband med att man har en funktionärsroll på konsert 
eller arrangemang.  
 
Vi arbetar förebyggande genom att våra funktionärer/ansvariga/styrelseledamöter pratar om alkoholens 
negativa effekter och riskfaktorer. 
Vuxna ansvarar själv för att dessa riktlinjer följs. Föreningsmedlem som inte följer föreningens policy, kallas till 
styrelsen för samtal. 
 
Narkotika och dopingpreparat 
Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. 
Om någon föreningsmedlem misstänks bryta mot dessa lagar vid MiKs arrangemang eller verksamhet kontaktas 
polis och/eller sociala myndigheter.  
 
 
Riktlinjer för gästande musiker/artister  
Informera medverkande innan konsert om att  

● Ingen alkohol eller droger på scen 
● Ej uppträda berusat 
● Ej bjuda minderåriga på tobak eller alkohol (och så klart ej  droger) 
● MiKs policy  
● Likabehandling, sexuella trakasserier, etc… 
● Vad hända om ej följer riktlinjerna 

 



Åtgärder då publik eller utomstående uppträder berusade/ eller påverkade av narkotika vid konsert eller 
annat MiK-arrangemang 

● Innan konserten bör funktionärerna ha diskuterat igenom och fördelat ansvar gällande vem ansvar för 
att om så behövs avvisa/prata med berusade/påverkad person. Och vem som ansvar för att vid behov 
tillkalla polis. 

● Innan varje arrangemang diskutera igenom handlingsplan för detta och tänka igenom om vakter 
behövs. 

 
 
 
 
Sexuella övergrepp, mobbing och kränkande behandling. 
Alla har rätt att utöva kultur och musik och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. 
Sexuella övergrepp är oförenligt med MiKs värderingar och innebär uteslutning ur föreningen. 
 
Vad gör vi som förening i förebyggande syfte? 
Vi värnar om goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. Att få vara funktionär hos oss är ett 
förtroendeuppdrag.  Funktionärer med huvudansvar erbjuds kontinuerlig utbildning. Att som 
funktionär/förtroendevald föregå med gott exempel, skapa trygghet och vara öppna för diskussioner kring 
detta. 
 
Vad kan du som känner dig utsatt göra? 

● Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån, eller be någon annan göra det. 
● Sök stöd hos en funktionär/ansvarig/styrelseledamot i föreningen. Om det inte hjälper att säga ifrån, 

tala med någon i din närhet som du känner förtroende för. 
● Spara eventuella sms och mail eller annat och visa för någon som du har förtroende för. 
● Det är inte alltid enkelt att själv bedöma vad som är okej och vad som inte är okej. 

 
Etik, jämställdhet och integration 
Vår verksamhet är öppen för alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön 
eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Vi utformar vår verksamhet så att den kan 
skapa förutsättningar för en trygg och inkluderande social gemenskap. 
 
MiK ska verka för: 

● att god social gemenskap, positiv anda och respekt för allas lika värde främjas. 
● att förhindra att barn/ungdomar/vuxna utsätts för mobbning, diskriminering, trakasserier, 

våld eller annan kränkande behandling när de deltar i föreningens aktiviteter. 
● att alla har likvärdiga möjligheter att delta i och utvecklas inom vår verksamhet. 
● Alla barn/ungdomar/vuxna ska känna sig trygga och kunna känna gemenskap i MiK. 

 
Som funktionär/förtroendevald inom MiK ska man sträva efter att: 

● erbjuda alla medlemmar/deltagare  en trygg och inkluderande miljö. 
● stötta alla medlemmar/deltagare  genom engagemang och uppmuntran. 
● vara en god förebild och representant för föreningen i alla sammanhang genom att uppföra 

och uttrycka mig på ett bra och positivt sätt. 
Styrelsens ansvar är att informera MiKs policy  

● Till nya medlemmar 
● Till nya styrelsemedlemmar 
● Till nya ledare/funktionärer 
● Till medverkande artister/musiker 

 
 
Information om vår policy ska finnas tillgänglig för alla på föreningens hemsida. 

 


