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Alkohol- och drogpolicy för RUM 
Denna alkohol- och drogpolicy är beslutad av förbundsmötet och gäller för alla 
verksamheter som anordnas av förbundet eller distrikten. Det är förbundsstyrelsens 
och distriktsstyrelsernas ansvar att se till att den efterlevs. 

Alkohol 
Under aktiviteter som RUM anordnar och där barn eller ungdomar under 18 år deltar får det inte 
förekomma alkoholkonsumtion. RUM betalar inte för alkohol. 

Droger 
Under aktiviteter som RUM anordnar får det inte förekomma droganvändning.  

Tobak 
Tobaksrökning och användning av andra nikotinprodukter bör inte förekomma i eller i närheten av 
det område där det pågår en RUM-aktivitet. Är deltagaren inkvarterad i ett flerbäddsrum av RUM så 
får rökning inte ske om rummet delas med andra, även om rökning i sig är tillåten på rummet. 

Reklam- och sponsring 
RUM ska inte sälja reklam till förmån för alkohol- och tobaksprodukter.  

RUM ska inte ta emot sponsring mot villkor att en viss firma eller varumärke som är starkt förknippad 
med alkohol- eller tobaksprodukter ska exponeras. 

Sanktioner 
Deltagare som inte följer denna policy ska på arrangörens ansvar avvisas från arrangemanget. Erlagd 
deltagaravgift betalas inte tillbaka. RUM svarar inte heller för uppkomna kostnader till följd av 
avvisningen. Medlemmar som bryter mot policyn får förbjudas att delta i framtida arrangemang.  

För förbundsmötesrepresentanter gäller att de av mötesordföranden får avvisas från 
förbundsmötets förhandlingar om deras handlande stör mötet. 

För medlemsförenings representant på distriktsmöte gäller att de av mötesordförande får avvisas 
från distriktsmötets förhandlingar om deras handlande stör mötet. 

Information 
Arrangören ansvarar för att informera om denna alkohol- och drogpolicy och ska vid anmälningar se 
till att deltagaren godkänner policyn som en grund för deltagande i arrangemanget. 
____________________ 
Detta beslut träder i kraft den 10 april 2011. 

På förbundsstyrelsens vägnar 

Perry Göransson 

Johan Tjäder 
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