
 
 
 

Drog, Integration och Kränkningspolicy 

 
I IK Hinden skall vi aktivt jobba med information om alla sorters droger, såsom alkohol, tobak, 
narkotika och dopningspreparat. Vi skall informera om dess verkningar på kort och lång sikt.  
Föreningens policy är att ingen alkohol får förekomma i samband med tävlingar, läger eller resor där 
våra ungdomar är deltagande. 

Alla är välkomna till IK Hinden oavsett religion, ålder och kön. Alla är lika mycket värda och allas 
synpunkter och åsikter ska respekteras. Vi ska arbeta aktivt för att alla i och omkring klubben skall 
känna att i IK Hinden bryr vi oss om - det finns en plats för alla - det är viktigt att vara kvar i klubben.  

All form av mobbning såsom kränkande ord och eller handlingar får inte förekomma på Hindens 
sammankomster. Vi är där för att ha roligt tillsammans och för att vi tycker om friidrott. Vi är goda 
kamrater och ser till att alla får vara med på lika villkor. 

De som inte följer denna policy avseende droger och mobbning skall tillrättavisas och föräldrar 
underrättas. Skulle problemen fortsätta trots detta kommer föreningen att överväga avstängning från 
föreningens aktiviteter.  

I IK Hinden gäller fullständig nolltolerans när det gäller sexuella kränkningar från föreningens ledare 
gentemot våra aktiva ungdomar. Styrelsen kommer omedelbart göra en grundlig bedömning när 
situation eller misstanke uppstår. Vid misstanke om sexuellt kränkande beteende kommer 
polisanmälan att göras och ledaren tas omedelbart ut ur verksamheten tills skuldfrågan är avgjord. 
Åläggs ledaren skulden innebär det livstids avstängning från föreningen. 

”IK Hindens policyarbete” kommer att vara en stående punkt på alla styrelsemöten för att på så sätt 
kunna fördjupa och utveckla det ytterligare till att innehålla fler områden såsom t ex ”vad göra vid 
olyckor i samband med resor till och från tävlingar” kort sagt att försöka förbereda oss för det 
oförberedda. Vår policy kommer att finnas på vår hemsida och uppdateras efterhand. 
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