FVRF - EN DROGFRI VERKSAMHET
Flygvapenfrivilliga vill med denna policy förebygga missbruk av droger (alkohol, narkotika
och olagliga dopingmedel1) samt skapa en attityd som innebär kunskap, gott omdöme och
omtanke om varandra. Det är viktigt för Flygvapenfrivilliga att en hög verksamhetssäkerhet
uppnås och att förebygga missbruk av alkohol, narkotika och dopingpreparat. Detta angår alla
medlemmar. Inte minst viktigt också vid vår ungdomsverksamhet.
Samtliga medlemmar skall aktivt engageras att:
- hålla verksamheten fri från narkotika och olagliga dopingmedel
- förebygga alkohol- och drogrelaterade olyckor
- förebygga uppkomst av alkohol-, narkotika- och dopingmissbruk
- aktivt bistå alla med missbruksproblem
Inom FVRF:
- skall bruket av alkohol skötas med stor varsamhet och gott omdöme. Alla medlemmar
måste avstå från alkoholkonsumtion som riskerar att äventyra verksamheten,
säkerheten, hälsan eller på annat sätt skadar FVRF
- skall det vid representation, avslutningsmiddagar, offentliga bjudningar råda
restriktivitet avseende nyttjandet av alkohol. Alkoholfria alternativ skall erbjudas. Vid
all annan verksamhet gäller ”nolltolerans”
- skall alla avhålla sig från ickemedicinsk användning av narkotika och olagliga
dopingmedel
- skall alla medlemmar känna ansvar för varandra och uppmärksamma om någon
medlem missbrukar alkohol eller använder narkotika eller olagliga dopingmedel
- skall alla medlemmar vidtaga åtgärder så att verksamheten kan genomföras utan
säkerhetsrisker
- skall den som av läkare ordinera läkemedel med sinnespåverkande effekter anmäla
detta till verksamhetsledare för värdering om eventuella verksamhetsinskränkningar
(ex vapen, fordonstjänst etc)

Handlingsplan
Den som uppvisar drogpåverkan skall tas om hand av ansvarig inom kurs-, styrelse- eller
verksamhetsledning och hjälpbehovet ska så långt möjligt säkerställas. Rapport lämnas till
FVRF:s ledning ock/eller styrelseordförande.
Den som uppenbart bryter mot drogpolicyn skall avskiljas från verksamheten.
Fråga om avskiljande från medlemskap handläggs av verksamhetsansvarig i samråd med
styrelseordföranden för den flygvapenregion vederbörande tillhör. Samverkan ska ske med
ledningen för FVRF och/eller riksförbundsstyrelsens ordförande.
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Innefattar anabola steroider, tillväxthormoner och kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av
dessa, Lag (1991:1969) om förbud av vissa dopingmedel.

