Policydokument
Alkohol och droger
Drogerr är absolut förbjudet inom Svarta Galtens verksamheter. Medlemmar och deltagare får
inte bruka någon form av droger.
Alkohol serveras inte under föreningens arrangemang, men deltagare över 18 år får själva ta
med och förtära alkohol, dock INTE
INT med starkare procenthalt än 2,25
25 %. En deltagare som
intar starkare dryck blir avvisad och avstängd. Deltagare under 18 år behandlas
behand på samma
sätt, men målsman kommer även att kontaktas.
Under arrangemangen har vi en ständig alkoholkontroll. Vid incheckning alkoholtestas all
medhavd dryck som inte är i oöppnad originalförpackning. Vid misstanke om förtäring
genomförs ett blåstest. Under arrangemangen kommer arrangörer i föreningen att kontrollera
deltagarnas dryck.
I ungdomsverksamheten och dess arrangemang är det absolut förbjudet att förtära alkohol,
eller att vistas i föreningens lokaler berusad eller bakfull. Blåstest kan bli aktuellt.
aktuel En medlem
som påträffas med alkohol i kroppen kommer att bli avstängd. Om medlem under 18 år
ertappas kommer målsman att kontaktas.
Medlemmar och deltagare som nyttjar och/eller innehar droger är vi skyldiga att anmäla till
myndighet. De som har ett drogberoende
rogberoende ska vi försöka stötta. Medlemmar som är
drogberoende är, precis som alla andra, endast välkomna på arrangemang i nyktert tillstånd.

Medlemmar och arrangemangsdeltagare
Som medlem i föreningen och som deltagare på föreningens arrangemang ålägger
ålägge man sig att
följa de regler och policys som föreningen har. Man behöver ej vara medlem för att deltaga på
föreningens stora levande rollspelsarrangemang. En deltagare som bryter mot de regler
och/eller policys som föreningen har kommer att behandlas som medlem
medlem enligt föreningens
stadgar §7.

Styrelsen
Styrelsen arbetar aktivt för att föreningens syfte följs och att föreningen utökas och fortlever.
Styrelsen sammanträder en (1) gång i månaden i föreningens lokal. Det är önskvärt att
styrelsemedlem bor i Värmlands
ands- eller Örebro län. Utvald/a ur styrelsen arbetar aktivt med att
söka bidrag för föreningens fortlevnad. Styrelsen har till uppgift att se över och uppdatera
samtliga regler, policys och andra dokument som rör föreningen, och gör så när det anses
nödvändigt.
ndigt. Styrelsen skall se till att startade projekt genomförs på uppsatt sätt och inom
uppsatt tid, och att rapportering till samarbetspartners sker. Styrelsen bör ha en i styrelsen
utsedd koordinator som ser till att tidsramar med mera hålls (se styrdokument för
koordinator).
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