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Bakgrund och syfte 

Som en del av studentlivet förekommer arrangemang som involverar alkoholhaltiga 

drycker. Dessa arrangemang skall kännetecknas av en god stämning där alla 

föreningens medlemmar känner sig välkomna. Med denna policy avser Föreningen 

Ekonomerna främja ett sunt förhållningssätt till alkoholhaltiga drycker genom ett 

antal riktlinjer. 

 

Policy 

Föreningen Ekonomerna accepterar inte en umgängesform där 

- Berusning sätts i centrum. 

- Risk finns för personskador eller materiell skadegörelse till följd av 

alkoholkonsumtion. 

- Individens integritet inte respekteras, till exempel genom grupptryck. 

 

Under en fest skall rådande serveringstillstånds riktlinjer och svensk lagstiftning 

gälla. Här följer några förtydliganden: 

- Det är förbjudet att sälja, tillverka, distribuera, äga, använda eller vara 

påverkad av illegala droger i Föreningen Ekonomernas lokaler eller på dess 

evenemang. 

- En serveringsansvarig skall vara utsedd av Programutskottet och godkänd av 

2:e vice ordförande senast 2 timmar innan alkoholförsäljning kan påbörjas.  

- Detta ska kommuniceras ut till övrig personal under uppstartsmötet som skall 

hållas senast två timmar innan alkoholförsäljning påbörjas. Under detta möte 

skall även övrigt ansvar delegeras ut.  
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- Serveringsansvarig får inte bytas ut under ett evenemang (annat än i 

undantagsfall). Vid särskilda omständigheter såsom exempelvis sjukdom skall 

det finnas en reserv-serveringsansvarig som kan hoppa in. 

- Serveringsansvarig ansvarar för att de av styrelsen upprättade öppnings- samt 

stängningsrutiner efterföljs. Serveringsansvarig är den sista som lämnar 

lokalen.  

- Under ett evenemang skall serveringsansvarig vara nykter. 

- Personal skall vara nykter.  

- Alkoholhaltiga drycker skall mellan serveringstillfällen vara inlåst. 

Alkoholhaltiga drycker skall vid servering vägras märkbart berusade 

personer. 

- Ingen alkohol bjuds eller ges bort som gåva. Undantag får av styrelsen göras i 

samband med extern representation. 

- Personal som serverar alkoholhaltiga drycker under försäljning måste ha 

genomgått och blivit godkänd på STAD-utbildning. Övrig personal skall ej stå 

ensamma i baren utan övervakning.  

- Om användning av illegala droger kommer till vår kännedom vidtas lämpliga 

åtgärder, såsom polisanmälan. 

- Inga hela buteljer av starksprit och vin bör erbjudas vid servering. 

- Vid servering av alkoholhaltiga drycker måste minst ett alkoholfritt alternativ 

erbjudas (som ej är vatten). 


