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￭ ALKOHOL OCH DROGPOLICY
George Graham Foundation / Graham Foundation Orchestra ställer sig bakom
samhällets och föreningslivets mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket,
framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som ideell organisation har vi ett
medansvar när det gäller ungdomars och vuxnas alkoholvanor och utsatthet för droger.
Genom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sig själv och
andra. I föreningen blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare, och äldre aktiva utgör
ytterligare en positiv faktor. Det är i denna verksamhet vi gör ett viktigt bidrag i kampen mot
alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten är att alla våra aktiviteter ska
utgöra en trygg miljö, också ur alkohol- och drogsynpunkt.
Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i våra föreningsaktiviteter. Detta
ställer också krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara
medvetna om sin roll som vuxna förebilder.
Vår alkoholpolicy innebär bland annat:
●

●
●

att inga alkoholdrycker ska förekomma, bland vare sig ledare eller aktiva i samband
med våra verksamheter för barn och ungdomar – t.ex. under aktiviteter eller resor till
och från dessa,
att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol,
att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på
annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

￭ MOBBNINGSPOLICY
Alla medlemmar/ledare som får vetskap om förekomst av mobbning åläggs att informera
ledare och ansvarig styrelse. Genom fortlöpande information och utbildning skall föreningens
ledare känna till och förstå problem med mobbning. För att undvika mobbing i föreningen
”Pratar vi med varandra – inte om varandra”.

￭ INTEGRATIONSPOLICY
Vi, som ideell förening ska bidra till att etablera glädje och välbefinnande. Människor av olika
nationalitet, ras och religion kan i våra aktiviteter lära känna varandra, respektera och förstå
varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism. George
Graham Foundation / Graham Foundation Orchestra välkomnar människor från alla
nationaliteter. En ökad mångfald bidrar till att vitalisera vår förening - och samhället i stort.
Styrelsen ställer sig bakom ovanstående riktlinjer och verkar aktivt för att informera om detta.
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