Alkohol & drogpolicy
Restaurang Linjemontage

Vi strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnå bästa möjliga
resultat.
Initiativkraft, engagemang och krav från medlemmar och ledning förhindrar utveckling av
ohälsa hos individer i vår organisation.

Med ALKOHOL avses i dessa handlingar drycker med en alkoholhalt som överstiger den i
lättöl eller motsvarande.
Med DROGER avses i dessa handlingar narkotika, anabola steroider och överkonsumtion av
läkemedel.
Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år.
Varje medlem/funktionär skall vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och
bruk av droger samt i görligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.
Inom föreningen accepteras inte alkohol- eller drogpåverkade medlemmar/funktionärer.
Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar/funktionärer provat
narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande sätt:
•

Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

•

Kontakt med sociala myndigheter och polis.

•

Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.
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Allmänt
Den som är ansvarig för kvällens evenemang ser till att alla som jobbar informeras om vår
Alkohol & Drogpolicy och att den följs. Alkoholpolicyn finns även tillgänglig via vår hemsida
och en kortversion av policyn finns uppsatt i Restaurang Linjemontage.

Prissättning
För att få gästerna att välja mindre alkoholhaltiga drycker framför andra har vi en
prissättning på drycker som är direkt relaterad till dryckens alkoholhalt. Alkoholfria alternativ
erbjuds i olika former och vatten serveras alltid gratis.

Servering
Vi serverar inte under några som helst omständigheter hela flaskor sprit. Gästerna avgör
själva vad de vill beställa att dricka vilket gör att ingen gäst känner obehag för att välja ett
alternativ med mindre eller ingen alkohol.
När en gäst beställer dryckesvaror, ser personalen till att den beställda mängden är rimlig för
gästen.
Alkoholhaltiga drycker får ej delas ut till gäster, varken som kompensation fördelaktigheter i
servering eller dragplåster.
Alkohol får ej heller medtagas utanför Restaurang Linjemontage.
Vid felaktig servering kan gratis eller subventionerad mat erbjudas på plats eller vid ett
senare tillgälle, detta beslut tas av ansvarig.
Kollegor eller vänner har ej heller rabatterade priser på alkoholhaltiga drycker.
Efter 22.00 serveras inte under några omständigheter alkoholhaltiga drycker.
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Utbildning
Vår målsättning är att varje person inom vår organisation som hanterar alkohol har
genomgått en kurs i ansvarsfull alkohol och droghantering, detta gäller även
funktionärer/värdar inom Grästorps IK:s organisation samt vår egen styrelse.
Vi har ett bra samarbete med kommunens ansvarig och vi genomför kurser kontinuerligt.

Personal
En gäst skall alltid bemötas med ett leende och service inriktat sätt.
Vår personal uppträder genomgående på ett korrekt och trevligt sätt, och har instruktioner
att inte servera märkbart påverkade gäster mer alkohol, utan istället erbjuda alkoholfria
alternativ.
Vid frågor eller problem ta kontakt med klubbens ordförande eller serveringsansvarig.

Vakter/värdar
Uppenbart berusade gäster skall nekas inträde och avvisas från platsen. Vakterna / värdarna
har ansvaret att avgöra om en gäst bör nekas inträde.
Nekande i dörren skall motiveras för gästen så att oklarheter inte uppkommer.
Vid misstanke om narkotikabrott, både användande och försäljning, ska ansvarig i samråd
med ansvarig avgöra om polis skall tillkallas.
Taxinummer och akutnummer finns tillgängligt och telefoner finns att låna vid behov.
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Omhändertagande av berusade gäster
Om en berusad gäst försöker beställa drycker i baren erbjuds vänligt ett alkoholfritt
alternativ.
Skulle någon gäst vara kraftigt berusad så hjälper vakterna/värdarna gästen ut ur lokalen och
bistår vid behov att anordna transport hem med taxi. Kvällens vakter/värdar har hela tiden
koll på gäster som lämnar lokalen för att se till att någon inte har svårigheter att ta sig
hem.

Tack för att Ni tog Er tid att läsa igenom vår policy.

Grästorps IK
Clas Tengström/ordförande
Morgan Karlsson/vice ordförande

