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Göta studentkårs alkohol- och 
drogpolicy 

Denna policy gäller Göta studentkår och alla de delar av dess organisation, 
inklusive godkända kårföreningar, sexmästerier, sektionsföreningar, kommittéer 
och utskott, som bedriver festverksamhet och/eller hanterar alkohol. 
 

Studentengagemang är en traditionsbunden verksamhet, och en av de starkaste 
traditionerna är alkoholkonsumtion. Detta har skapat en alkoholnorm där alkohol ses som 
ett självklart inslag i studentlivet, vilket dels riskerar att skada individer och dels påverka 
vilka som känner sig välkomna i olika kårsammanhang. För att förändra alkoholnormen 
inom studentlivet i stort samt inom verksamhet kopplad till Göta studentkår i synnerhet, 
har vi alla ett ansvar att vara uppmärksamma på när alkoholvanor blir destruktiva, men 
även att inte befästa den existerande alkoholnormen bland studenter. 

Ett av Göta studentkårs huvudområde är att arbeta med studiesocial verksamhet för 
studenterna, detta sker både genom den egna verksamheten men också genom 
föreningarnas och studentgruppernas verksamhet. I en del av denna verksamhet finns det 
alkohol och med denna policy vill vi säkerställa att även verksamhet med alkohol är en 
trygg och säker plats för studenterna och att oavsett inställning till alkohol så ska alla 
känna sig välkomna. 

Alkohol- och drogpolicyn ska tydliggöra och förklara organisationens avståndstagande 
från narkotikapreparat och verka för en sund relation till alkohol. 
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Göta studentkårs inställning till alkohol och droger 

Göta studentkår accepterar inte att: 
> alkoholkonsumtion sätts i centrum vid våra aktiviteter 
> personer som är märkbart berusade serveras alkohol 
> individens integritet ej respekteras, till exempel genom grupptryck eller alkoholhets 
> narkotika förekommer i någon form 
> kårens medel går till att subventionera alkohol 

Åtaganden 

Göta studentkår ska verka för att: 
> festverksamhet genomsyras av en sund och mogen inställning till alkohol 
> alla event i Göta studentkårs namn erbjuder alkoholfria alternativ 
> ha en god samverkan med Göteborgs universitet, kommun och tillståndsenheten i 

alkohol- och drogfrågor 
> de som är involverade i arrangemang där alkoholförsäljning förekommer ska ha 

utbildning om alkoholens effekter och dess negativa konsekvenser  

Vid representation 

Göta studentkår ska verka för att: 
> de förtroendevalda inom Göta studentkår representerar organisationen och dess 

medlemmar och det råder därför nolltolerans på att vara alkoholpåverkad under 
arbetstid. 

> vid arrangemang som är kopplade till Göta studentkår och/eller Göteborgs 
universitet där det serveras alkohol ska de förtroendevalda, samt föreningar, utskott 
och kommittéer kopplade till Göta studentkår, dricka ansvarsfullt och föregå med 
gott exempel. 

Ansvar 
Vid festverksamhet är det eventansvarig och/eller ordförande för arrangerande förening, 
sektion, kommitté, utskott eller motsvarande som ansvarar för att alla tillämpliga regler 
och lagar följs samt att Göta studentkårs alkohol- och drogpolicy tillämpas. Vid behov av 
handledning kring fall av misstänkt eller bekräftat missbruk hänvisas till Göteborgs 
universitets Handläggningsordning för arbete med alkohol och andra droger. 


