
DROG- OCH MOBBINGPOLICY – SKILLINGARYDS GF 

 

Droger 
Skillingaryds gymnastikförening anser att droger är preparat som dopingpreparat eller andra 

kemiska substanser.  

För föreningen är det självklart att man, varken ledare eller annan medlem, inte använder 

varken snus, tobak, alkohol eller droger i samband med utövandet av föreningens idrottsliga 

aktiviteter. Som föredöme nyttjar ledaren inte snus, alkohol, tobak eller droger i idrottslig 

samvaro med våra barn/ungdomar.  

Föreningen betalar inte nota/kvittenser för alkohol vid trivselsammankomster eller vid 

representationer där man representerar föreningen.  

 

Mobbing 
Skillingaryds gymnastikförening anser att mobbing är när någon känner sig utanför inom vår 

grupp såväl barn/ungdom/vuxen och ledare.  

Föreningen ska fylla en uppgift i fostran av barn och ungdomar i gruppgemenskap, 

ansvarstagande och hänsyn. Det är varje ledares uppgift att se till att alla barn känner sig 

sedda, hörda och att man har en gemenskap i gruppen. Ingen ska behöva känna sig kränkt 

eller utanför varken genom ord eller genom handling.  

I vuxengrupperna har alla såväl ledare som medlemmar i uppgift att se till att alla mår väl och 

att ingen kränks (här förekommer inte samma gruppgemenskap, men att ex prata bakom 

ryggen är inget som föreningen ställer sig bakom). 

Som ledare är man även här ett föredöme i att ta väl hand om varandra och visa på 

kamratskap. 
Föreningens huvuduppgift är att bedriva gymnastikverksamhet med stor bredd avseende ålder, 

gymnastikformer och krav på prestationer. Inom SGF ska alla med intresse för gymnastik i 

alla dess former känna sig välkomna.  

 

Avsteg 
Ledare och vuxen medlem som avstiger från vår drogpolicy varnas en gång med ett samtal 

och upprepas händelsen blir man utesluten ur föreningen.  

Om ungdomar/barn avstiger från vår drogpolicy kontaktas omedelbart förälder.  

Vid mobbning tar ledaren enskilda samtal med berörda parter, barn/ungdomar/vuxen, direkt. 

Stoppar inte mobbingen stäms möte mellan berörda parter för gemensamt samtal. Vid fortsatt 

upprepning kan mobbare komma att stängas av.  

 

Utvärdering 
Vi har inte behövt använda oss av dokumentet under år 2018, då inga incidenter uppstått. Vi 

fortsätter att jobba med samma dokument för eventuell användning i framtiden. 
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