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Kapitel 1: Allmänna principer
Ändamål med SiS
Alkohol är en socialt och lagligt accepterad drog och det innebär att SiS inte har synpunkter på
alkoholbruket annat än om en student riskerar sin egen eller andras hälsa eller låter sin
konsumtion av alkohol påverka studierna. En stor frihet förknippad med ansvar betraktas som
en självklarhet.
SiS ska verka för
 att SiS förtroendevalda, engagerade i allmänhet och festarrangörer i synnerhet, får en
lämplig utbildning inom området som innefattas av denna policy
 att diskussionen om alkohol och narkotika hålls levande i organisationen och bland
studenterna vid HS
 att i allt introduktionsarbete markera SiS inställning till alkohol och narkotikafrågor
SiS accepterar inte en umgängesform där
 kraftig berusning förekommer
 risk finns för personskador eller materiell skadegörelse
 individens integritet ej respekteras, exempelvis genom grupptryck
 okontrollerbara situationer uppstår
 narkotiska preparat förekommer
Att helt ta avstånd från alkohol är inget SiS vill utan SiS eftersträvar en medvetenhet om, och
respekt för, alkohol och dess skadeverkningar.
Alkoholinköp
Den enda verksamhet inom Studentkåren som får köpa alkohol för Studentkårens pengar är
Sexmästeriet, som i sin verksamhet bedriver pub- och festverksamhet. Sexmästeriet får
endast köpa in alkohol som är tänkt för försäljning.
Studier och droger hör inte ihop
En god fysisk och psykisk studiemiljö är en självklarhet för att goda studieresultat ska kunna
uppnås. Ett stort alkoholintag eller missbruk av narkotika är i längden oförenligt med bra
studieresultat. Om studenten kommer bakfull eller påverkad till en föreläsning eller annan
studierelaterad aktivitet, förstör studenten inte bara för sig själv utan även för sina
studiekamrater. Det är studenten själv som är skyldig att se till att studierna inte blir lidande
på grund av alltför hårt festande eller missbruk av narkotika.

Kapitel 2: Ansvar
Övergripande ansvar
Kårstyrelsen har som ansvar:
 att detta dokument finns tillgänglig för samtliga förtroendevalda i SiS.
 att delge SiS policy till alkohol och droger till de som väljer att bli faddrar.
SiS olika organ har ett solidariskt ansvar för att innehållet i policydokumentet efterföljs.
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Ansvar som arrangör av aktivitet
När någon inom SiS anordnar en aktivitet, ses de som arrangörer. När det är en aktivitet där
alkohol förekommer, ska de arbeta efter följande principer:
 Arrangören ska ta hänsyn till dem som inte dricker alkohol. Vid middagar, fester och
andra tillställningar är det därför en självklarhet att det alltid ska finnas alkoholfria
alternativ och att tillställningen sker i en narkotikafri miljö.
 Arrangören ska se till att det alltid finns en aktivitetsansvarig som är nykter. Ansvarig
behöver inte nödvändigtvis vara samma som arrangören, utan kan likväl vara någon
som arrangören har förtroende för. Den som är ansvarig för tillställningen bör hålla sig
informerad om vad som händer på platsen och vara beredd på att ta hand om
berusade/drogpåverkade personer och se till att dessa får den hjälp de behöver.
 Det ligger i arrangörens intresse att hålla sig informerad om hur man upptäcker
narkotika och framför allt hur man ska agera i en situation där man upptäcker
användning av narkotika.
Sexmästeriet
En viktig del av SiS verksamhet sköts av Sexmästeriet. Denna del av verksamheten grundas
mycket på studenters sociala samvaro.
Det är viktigt att personal och serveringsansvariga varje år utbildas i lagstiftning, alkoholens
verkningar och har en handlingsplan för omhändertagandet av berusade och påverkade
studenter.
Sexmästeriet arbetar därför efter tre allmänna principer (utöver de som alla arrangörer
arbetar efter):
1. Erbjuda alkoholfria alternativ
Sexmästeriet ska vid alla sina arrangemang erbjuda alkoholfria alternativ samt marknadsföra
dessa.
2. Stävja överkonsumtion
Sexmästeriet ska uppmärksamma upprepad överkonsumtion och se till att ingen uppmuntras
att dricka mer än den vill eller bör.
3. Arbete och alkohol hör inte ihop
Om personal missköter arbete p.g.a. alkohol eller droger ska detta leda till omedelbara
konsekvenser. Alla som arbetar under öppetkväll på Kårhuset Boulogner är nyktra när de
arbetar.
Om en student (gäst) kan misstänkas ha alkohol- eller narkotikaproblem, p.g.a. upprepad
överkonsumtion eller i övrigt avvikande beteende, ingår det i Sexmästeriets rutiner att
informera om Studenthälsan vid Högskolan i Skövde för rådgivning eller eventuella vidare
kontakter. Studenthälsan är här en stödresurs för Sexmästeriet.
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