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Policy för alkohol och droger

EUP Sveriges verksamhet riktas huvudsakligen till universitetsstudenter och gymnasieungdomar.

Organisationen har ett nära samarbete med skolor och lärare.

EUP Sverige och organisationens förtroendevalda förväntas verka som föredömen för

organisationens medlemmar samt övriga nationalkommittéer i nätverket. Detta inkluderar
ansvaret att anordna sessioner av högsta akademiska och organisatoriska kvalitét som inspirerar
fortsatt intresse i organisationen och minnesvärda upplevelser.

Denna policy gäller på samtliga event organiserade, finansierade och/eller medfinansierade av EUP

Sverige. Ordet “deltagare” behandlas i policyn som ett samlingsord för “delegater” och

“volontärer”.

Alkohol

Inga alkoholhaltiga drycker tillåts förtäras av deltagare under deltagandet vid organisationens

sessioner eller övriga aktiviteter. Med deltagare avses samtliga personer som närvarar under en
session eller övrig aktivitet inom EUP Sverige. Med “deltagandet” avses tiden från första till sista
programpunkt.

Under samtliga sessioner och aktiviteter anordnade av EUP Sverige är det strikt förbjudet att
erbjuda deltagare alkohol och EUP Sverige som organisation tillåts under inga omständigheter att
betala för inköp av alkohol med organisationens medel.

Förbundsstyrelsen får besluta om undantag från bestämmelserna om alkohol för event, sessioner
och övriga aktiviteter som riktar sig till deltagare av myndig ålder.

Förbundsstyrelsen får besluta om att ajournera ett event för dagen där Policy för alkohol och droger inte
gäller, för event som är två dagar eller mer, där ett undantag från bestämmelserna om alkohol mellan
programpunkter. Förbundsstyrelsen kan inte ta beslut om att uppehåll ska tas under sessioner som riktar
sig till midreåriga.

Alla alkoholhaltiga drycker som påträffas förväntas omhändertas av förbundsstyrelsen för
avlägsnande från sessionens/aktivitetens område.

Delegater som påträffas berusade och/eller med innehav av alkoholhaltiga drycker under
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deltagande på en session i den nationella uttagningsprocessen (NSP) blir omedelbart
diskvalificerade från NSP. De avvisas även omedelbart från vidare deltagande i sessionen eller

aktiviteten. Förbundsstyrelsens representanter på plats verkställer denna policy med beslut och

meddelar sessionens President och Head of Jury samt delegatens lärare (i det fall att det är en
session i den nationella uttagningsprocessen). Förbundsstyrelsens representanter bör rådgöra med
Event Safe Person samt informera Event Safe person och National Safe Person vid beslut. Beslutet
måste vara enhälligt av förbundsstyrelsens representanter och kan ej överklagas. I det fall att
förbundsstyrelsen inte har en representation på plats, behöver förbundsordföranden i första hand
och vice förbundsordförande i andra hand, kontaktas av ansvariga på plats för verkställande av
denna policyns behandling av ärendet.

Volontärer (internt benämnda som “officials”) som påträffas berusade och/eller med innehav av
alkoholhaltiga drycker rapporteras till Event Safe Person, team-ledaren, projektledare samt
förbundsstyrelsens representanter. Dessa beslutar om rimlig åtgärd med utgångspunkten att
volontären omedelbart avvisas från sessionen eller aktiviteten. Beslutet som tas behöver vara
enhälligt och kan ej överklagas. I det fall att förbundsstyrelsen inte har en representation på plats,
behöver förbundsordföranden i första hand och vice förbundsordförande i andra hand, kontaktas
av ansvariga på plats för verkställande av denna policyns behandling av ärendet.

I det fall att en volontär påträffats berusad eller med innehav av alkoholhaltiga drycker genereras
uppdraget till förbundsstyrelsen att författa en Evaluation till medlemmens profil på Membersʼ
Platform (i det fall att sådan finns). I denna Evaluation förväntas personens

beteende och aktion tillkännages med sy�et att informera framtida paneler i urvalsprocessen om
personens brott mot EUP Sveriges Policy för alkohol.

Förtroendevalda inom EUP Sverige som påträffas berusade eller med innehav av alkoholhaltiga
drycker rapporteras till förbundsordförande i första hand och vice förbundsordförande i andra
hand. Denna beslutar om rimlig åtgärd. Beslutet kan utredas av National Safe Person. Om
förbundsordförande eller vice förbundsordförande påträffas berusade eller med innehav av
alkoholhaltiga drycker ska detta rapporteras till National Safe Person.

Anställda av EUP Sverige får under inga omständigheter inneha eller förtära alkohol vid
evenemang arrangerade av organisationen. Om en anställd påträffas berusad eller med innehav av
alkoholhaltiga drycker under ett sådant event rapporteras detta till förbundsordförande som
beslutar om rimlig åtgärd.

Droger

Innehav och/eller konsumtion av droger är olagligt i Sverige. Således är innehav och/eller
konsumtion strikt förbjuden under EUP Sveriges sessioner och övriga aktiviteter. Deltagare
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och/eller förtroendevalda som påträffas med innehav av droger eller har konsumerat droger ska
anmälas till polisen direkt. Deltagaren och/eller den förtroendevalda utesluts med omedelbar
verkan från sessionen eller aktiviteten i väntan på att polisens utredning avklarats.
Förbundsstyrelsens representanter på plats verkställer denna policy och meddelar sessionens
President och Head of Jury samt delegatens lärare (i det fall att det är en delegat på en session i den
nationella uttagningsprocessen). I det fall att förbundsstyrelsen inte har en representation på plats,
behöver förbundsordföranden i första hand och vice förbundsordförande i andra hand, kontaktas
av ansvariga på plats för verkställande av denna policyns behandling av ärendet.


