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Inledning
Detta dokument gäller alla arrangemang inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår
(UTN) där alkohol förekommer i någon form. Detta innefattar även intern och extern
verksamhet som kopplas till UTN som organisation. Dokumentet ska även ses som
rekommendation till utomstående arrangörer vars verksamhet riktar sig mot UTN:s
medlemmar.

Grundläggande principer
UTN arbetar aktivt för att hålla detta och andra policydokument uppdaterade, samt att
se till att verksamheten följer det och att arrangörer förstår innebörden av de
policydokument som berör deras verksamhet.
Följande gäller
•

Alkohollagen (SFS 2010:1622) ska alltid följas och
myndighetsrekommendationer ska alltid beaktas.

•

På UTN:s kårhus Uthgård ska det alltid finnas information om alkohols och
drogers verkningar och skadeverkningar tillgänglig för alla. Detta
policydokument med tillhörande handlingsplan ska finnas lättillgängligt på
UTN:s hemsida.

•

Vid UTN:s arrangemang där alkoholservering sker ska det alltid vara lika
naturligt att välja ett alkoholfritt alternativ som ett alkoholhaltigt.

•

Alkoholfritt alternativ ska aldrig subventionera alternativ med alkohol inom
arrangemanget. Alkoholfritt alternativ bör inte kosta mer än det
motsvarande alternativet med alkohol.

•

Ingen ska uppmuntras att dricka mer alkohol än hen vill.

•

UTN bjuder inte på alkohol.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår ska verka för
att

UTN:s berörda engagerade i allmänhet och festarrangörer i synnerhet får en
relevant utbildning med avseende på medicinska och juridiska frågor
rörande alkohol och droger. Även sektionernas klubbmästare och klubbverk
ska ges möjlighet att delta i en sådan utbildning. Arbetsgång för detta
regleras närmare i handlingsplanen för detta dokument.

att

verksamheten har en sund inställning till alkohol och droger.
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att

inom verksamheten tydliggöra UTN:s inställning till alkohol och droger.

att

det kontinuerligt hålls diskussioner kring alkohol- och drogrelaterade frågor
inom organisationen.

att

en medvetenhet ska finnas inom organisationen om vilka attityder och
värderingar inom alkohol- och drogrelaterade frågor UTN som organisation,
och representanter för denna, förmedlar till medlemmarna och gentemot
allmänheten.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår accepterar inte en verksamhet där
•

berusning sätts i centrum eller glorifieras.

•

överhängande risk för personskador, egendomsskador eller materiell
skadegörelse till följd av alkoholkonsumtion.

•

merförsäljning tillämpas.

•

individens integritet ej respekteras.

•

användning av illegala droger förekommer inom verksamhetens
arrangemang och tillställningar.

Ansvarsordning
1. UTN:s styrelse
2. Klubbmästare och studiebevakare med studiesocialt ansvar
3. Ansvarig för verksamheten/arrangemanget
4. Utskänkare
5. Barpersonal
Ansvarsordningen avser information om och innehållet i alkohol- och drogpolicyn samt
att policyn efterlevs.
Huvudansvariga för alkohol- och drogfrågor är UTN:s styrelse. Klubbmästaren ser till
att hanteringen av alkoholhaltiga drycker sköts, och studiebevakare med studiesocialt
ansvar ansvarar för att alkohol- och drogrelaterade frågor diskuteras inom UTN:s olika
grupper, samt att dessa får information om denna policy.
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