FOTBOLL
SKA VARA KUL!

Asmundtorps IF skall ge alla intresserade,
med inriktning på ungdomar, en möjlighet till
en positiv och meningsfull fritidssysselsättning,
med fotbollen som grund och gemensamt intresse.

Våra värdegrunder
Tillämpa Fair Play i och utanför planen och följa fotbollens regler.
Att vi har nolltolerans mot rasism i alla former.
Att vi har nolltolerans mot mobbing och sexuella
trakasserier/sexuella oegentligheter, av alla slag.
Särskild uppmärksamhet om detta i omklädningsrummen.

Alkohol- och drogpolicy
AIF är en förening som skall förknippas med en tydlig inställning
gentemot alkohol och droger. I vår förening vill vi bedriva aktiviteter
så att den utvecklar våra medlemmar sportsligt, psykiskt, fysiskt och
socialt. Föreningen skall verka för att medlemmarna informeras om
innehållet i vår policy, samt att alkohol och droger är negativt i alla
former i vår verksamhet. Dessutom skall föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i föreningens aktiviteter.

Vår Policy innebär:
1. Att all tränings- och tävlingsverksamhet i AIF,
är och skall vara helt alkohol och drogfri.
2. Att medlemmar som representerar föreningen i
tävling eller träning, i samband med övernattning,
skall dessa vara alkohol och drogfria, även innan
och efter träning och tävlingspass.
3. Att rökning inte får ske på föreningens
utrymmen/lokaler eller bär föreningens
kläder/utrustning.
4. Doping och narkotikahantering är förbjudet
enligt lag, varför det helt förkastas.
5. Då fester arrangeras i föreningens namn
får alkohol intagas under ordnade former av
myndiga personer, dock med restriktion när
ungdom är närvarande.

Vår policy för styrelsen innebär:
1. Att styrelsen har ett informationsansvar
till alla medlemmar angående föreningens
alkohol och drogpolicy.
2. Att styrelsen har det yttersta ansvaret
att se till att policyn efterlevs.
3. Att styrelsen skyndsamt hanterar
och agerar om överträdelser eller
misstanke om detta.
Så här ska föreningen agera när den
antagna policyn inte efterlevs.
Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn,
samt riktar en tillsägelse och för en diskussion med berörd. Om den berörda är under 18 år vidtalas även föräldrarna. Vi upprepning kan det
bli aktuellt med avstängning och eller uteslutning från klubben.

Så här gör vi för att policyn skall
bli känd hos alla våra medlemmar:
1. Varje medlem får en skriftlig information.
2. Informationen skall även finnas på
föreningens anslagstavla och hemsida.

Denna policy antogs vid Asmundtorps IF,s årsmöte 2012.
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