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

Bakgrund
Göta studentkår arbetar för att tillvarata sina medlemmars studiesociala intressen. En del av detta är
att främja festverksamhet för att skapa en god social miljö för medlemmarna. Denna är och ska vara
en trevlig del av studentlivet och skapar såväl gemenskap som vänskap och social trygghet. För att
uppnå detta är det viktigt att kontinuerligt utveckla och förbättra festverksamheten. Därmed betonas
Göta studentkårs inställning kring alkohol och droger i all festverksamhet med särskild tonvikt vid
festverksamhet under mottagningen för nya studenter.
Denna policy behandlar allmän inställning till samt långsiktiga mål kring alkohol och droger. Vid behov
av handledning kring fall av misstänkt eller bekräftat missbruk hänvisas till Göteborgs universitets
Handläggningsordning för arbete med alkohol och andra
droger.

Göta studentkårs inställning till alkohol och droger
Göta studentkår accepterar inte att:
 alkoholkonsumtion sätts i centrum vid våra aktiviteter
 kraftig berusning förekommer
 det uppstår risk för personskada eller materiell skadegörelse
 individens integritet ej respekteras, till exempel genom grupptryck eller alkoholhets
 narkotika förekommer i någon form
 hot eller våld förekommer
 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 festarrangörer, serveringsansvariga samt faddrar ges adekvat och relevant utbildning i
säkerhetsfrågor, alkoholhantering samt alkoholens risker

missbruksproblem förebyggs genom kunskap och utbildning för relevanta parter
 ha en god samverkan med Göteborgs universitet, kommun, tillståndsenheten och
Akademihälsan i alkohol- och drogfrågor

Långsiktiga mål
Göta studentkårs långsiktiga mål är att:
 festverksamheten på Göta studentkår är diversifierad i sitt utbud och därigenom erbjuder
något för alla studenter
 gästen skall göra ett aktivt val mellan alkoholhaltiga eller alkoholfria drycker
 alla studenter i behov uppmärksammas samt får hjälp och stöd i att motverka
missbruksproblem
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Ansvar
Vid festverksamhet är det ordförande för arrangerande förening, studentgrupp, sektion, kommitté eller
motsvarande som ansvarar för att alla tillämpliga regler och lagar följs samt att Göta studentkårs
alkohol- och drogpolicy tillämpas.
Med ökande kunskaper om lagar, regler och verksamhet följer ett större ansvar. Göta studentkår
anser därmed att personer som är eller har varit festarrangörer bör föregå med gott exempel när de
själva deltar i festverksamhet som gäster.
För uppföljning och spridning av Göta studentkårs alkohol- och drogpolicy ansvarar kårstyrelsens
studiesocialt ansvariga.
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