Drogpolicy
För Nordanstigs film- och kulturförening
1.Under all kursverksamhet som Nordanstigs film- och kulturförening har hand
om är det totalt drog- och alkoholfritt.
2.Om kursledare misstänker att alkohol eller droger har använts under
kursens gång ska detta tas upp med deltagaren, även rapportera snarast möjligast
till resten av medlemmarna i föreningen (föreningsmedlemmarna träffas minst en
gång i veckan). Om detta är något som verkar skadligt för deltagaren i form av
missbruk, skadligt bruk, riskbruk eller beroende ska ledaren, utefter ens egna
förmåga (med hjälp av föreningens medlemmar om så behövs), erbjuda hjälp att få
kontakt med sakkunniga. Det gäller tystnadsplikt så långt det går, undantag om man
kontaktar sakkunniga eller föreningsmedlemmar.
3.Kursledare ska under kurserna inte medhava eller vara påverkad av droger
eller alkohol. Om detta skulle ske blir kursledaren avtagen sin plats som ledare. Om
personen i fråga skulle behöva hjälp så ska föreningen kunna erbjuda hjälp att
komma i kontakt med sakkunniga.
4.Reglerna ska finnas tillgängliga på alla hemsidor som Nordanstigs film- och
kulturförening har.
För kursdeltagare: Innan anmälan till kurserna och kursstart ska reglerna
finnas lätt tillgänglig för alla att läsa. Vid kursstart går respektive kursledare igenom
de regler som föreningen har och tar upp eventuella frågor i gruppen.
För ledare: Vid intag av nya ledare ska dessa informeras om de regler som
finns och hur de ska förhålla sig till dem.
5.Om en deltagare misstänker att någon i gruppen eller föreningen har ett
missbruk, skadligt bruk, riskbruk eller beroende av droger eller alkohol ska detta
vidarebefordras till kursledare. Kursledaren har tystnadsplikt om vem det var som
vidarebefordrade denna misstanke. Kursledare ska i sin tur rapportera detta till
föreningen och kontakta personen som misstänks för detta. Om detta är något som
verkar skadligt för personen i form av missbruk, skadligt bruk, riskbruk eller
beroende ska ledaren, utefter ens egna förmåga (med hjälp av föreningens
medlemmar om så behövs), erbjuda hjälp att få kontakt med sakkunniga. Det gäller
tystnadsplikt så långt det går, undantag om man kontaktar sakkunniga eller
föreningsmedlemmar.

6.Om kursledare/föreningsmedlem märker att någon i verksamheten har
begynnande problem med alkohol eller droger ska detta tas upp med föreningen och
personen i fråga. Man ska erbjuda hjälp att komma i kontakt med sakkunniga.
7.Om någon i föreningen eller någon av deltagarna i kurserna med problem
erkänner för någon i föreningen att de har problem ska personen som detta blivit
berättat för erbjuda hjälp att ta i kontakt med sakkunniga. Tystnadsplikt gäller.

