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Alkohol- och narkotikapolicy
Vår verksamhet innefattar servering och hantering av alkohol. Med serveringstillståndet som vi
beviljats följer ett ansvar för att se till att ordning och reda råder i vår verksamhet. Detta kräver
att alla som ingår i verksamheten har samma förhållningssätt till alkohol och narkotika. Det är
viktigt att alla vi som arbetar tillsammans är uppmärksamma på vår egen konsumtion och att vi
reagerar om en vän, kollega eller annan medlem visar tecken på problem.

1 – Bakgrund
Malmö Nation är en ideell studentorganisation grundad år 1890, vars främsta syfte är att erbjuda
sina medlemmar studiesocial verksamhet i form av kulturevenemang, idrottsevenemang, fest samt
vara en naturlig mötesplats. Malmö Nation strävar efter att behålla sin starka ställning i Lund som
kulturbärare, samt att föra vidare studenttraditioner till kommande generationer.
Målet för Sveriges alkoholpolitik är att alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar ska
minska. Huvudinriktningen är att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade
förebyggande insatser på kommunal nivå och stimulera samverkan mellan lokala aktörer – Malmö
Nation ska medverka för infriandet av målet. Regeringen tillsatte 2001 Alkoholkommittén som
arbetar för att skapa en bättre alkoholkultur med målsättningen att både minska
berusningsdrickandet i sig, samt skadorna hos individen och samhället i stort. Malmö Nation ska
som organ stödja kommitténs arbete lokalt.

2 – Mål
● Att servering av alkoholhaltiga drycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
● Att ständigt vidareutbilda vår personal i alkoholfrågor. Därför måste samtliga tjänstemän
gå utbildning och få A, B eller C certifiering i ansvarsfull alkoholservering.
● Att samarbeta med Studenthälsan, Studentlund och andra organisationer med liknande
inställning.
● Att utgöra en förebild för nationer och andra studentorganisationer.
● Att vara en säker och trygg plats för såväl personal, boende som besökare.
● Att förebygga och förhindra användning av narkotika hos personal och boende.
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Som en konsekvens härav accepterar Malmö Nation inte att alkoholkonsumtion sätts i centrum
av vår verksamhet

3 – Syfte
● Att skapa och upprätthålla trygghet för gäster, personal och boende.
● Att hålla en god kvalitet på tjänsterna som tillhandahålls.

4 – Alkohol
● Samtliga arbetare ska vara nykter under arbetstid.
● Om alkoholmissbruk konstaterats ska en diskussion om vidare åtgärder tas med denne
medlem.

5 – Narkotika
● Malmö Nation har nolltolerans mot narkotika. Om vi skulle misstänka eller upptäcka att
någon av våra medlemmar eller de som vistas i våra lokaler nyttjar narkotika eller
dopingpreparat kontaktar vi socialnämnden samt polis. Detta leder också till möte med
Disciplin och Attitydsnämnden. Narkotikamissbruk kan även leda till vräkning för de
som bor på Malmö Nation. Om narkotikamissbruk konstaterats ska en diskussion om
vidare åtgärder tas med denne medlem.
● Anabola steroider omfattas också av narkotikabegreppet.
6 - Malmö Nations disciplin och attitydnämnd
Disciplin och attitydnämnden består av Inspektor, Qurator, Husförman och två representanter
från nationens styrelse. Nämnden kan utdela disciplinära åtgärder, såsom qurators- och
inspektorsvarningar, vilket i förlängningen kan leda till avstängning från all verksamhet. Men
nämnden ska även verka stödjande, i det fall en medlem mår dåligt. Disciplin och attitydnämnden
behandlar bland annat alla fall av rapporterat alkoholmissbruk samt nyttjande av narkotika. Alla
fall ska behandlas individuellt, med undantaget att narkotikabruk alltid polisanmäls.
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