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Alkohol- och narkotikapolicy för Sydskånska Nationen
Allmänt
Sydskånska Nationen vill erbjuda Studentlunds medlemmar en bred mängd av olika aktiviteter. Vi
önskar vara en nation där alla känner sig välkomna. Vi har nolltolerans mot alla former av olaga
narkotikabruk gentemot såväl besökare som aktiva.
Mål
Vårt mål är att de aktiviteter som innehåller alkoholservering, såsom klubbar, pubar, och sittningar,
ska genomsyras av en ansvarsfull alkoholhantering och att såväl gäster som aktiva ska känna att de
själva har full kontroll över sin alkoholkonsumtion.
Genomförande
På Sydskånska Nationen arbetar vi med begreppet ”en enhet per person” i samband med
alkoholservering på våra klubbar. En enhet motsvarar en shot, snaps, eller drink (3 cl starksprit), en öl,
en cider, eller ett glas vin. På våra pubar och sittningarna är det möjligt att köpa en flaska med vin,
förutsatt att man bedöms kunna hantera den beställda mängden alkohol.
Mottagande av gäster
● Vi släpper inte in gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel på
våra verksamheter.
● Gäster får inte ta med sig alkohol eller narkotika in i våra lokaler.
● Vi tillåter inte alkohol- eller narkotikakonsumtion i kön till våra verksamheter.
● Vi ber våra märkbart påverkade gäster lämna våra lokaler.
● Vi hjälper våra märkbart berusade gäster så att de på ett säkert sätt kan ta sig hem.
Servering
● Vatten är alltid gratis och ska finnas lättillgängligt i lokalen.
● Den som serverar alkoholhaltiga drycker gör alltid en bedömning, för att avgöra om hen tror
att gästen kan hantera den beställda mängden alkohol.
● Vi prissätter våra drycker så att priset korrelerar med alkoholhalt. Ju högre alkoholhalt, desto
högre pris.
● Som norm serverar vi bara en enhet per person och beställning. Undantag finns enbart på
aktiviteter där huvudsyftet är att servera en måltid.
● Vi serverar inte hela flaskor starksprit, och som utgångspunkt inga s.k. dryckespaket.
● Efter 01:45 serveras under inga omständigheter alkoholhaltiga drycker.
● Vi erbjuder alltid möjlighet att beställa mat i samband med alkoholservering, såväl tillredd
mat som minst två enklare rätter.
● Vi har nolltolerans mot alla former av olaga narkotikabruk i samband med våra verksamheter.
Ertappas någon med att bruka narkotika ska en polisanmälan upprättas.
Ansvar för genomförande
● Sydskånska Nationens Qurator är ytterst ansvarig för att alkohol- och narkotikapolicyn
efterlevs och hålls uppdaterad.
● Qurator, tillsammans med ProQurator Social, tillser att Nationens förmän hålls informerade
om innehållet i policyn.
● Nationens förmän genomgår varje termin utbildning i alkohollagen och ansvarsfull
alkoholhantering arrangerad av Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet, och Lunds
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●

Universitets Studentkårer. Förmän inom sexmästeriet ska ha genomgått A- och Bcertutbildningen, och denna möjlighet finns även för övriga förmän om plats finnes. För
heltidare vid nationen gäller krav på genomförd C-certutbildning.
Den förman som är ansvarig för en verksamhet som serverar alkohol ser till att alla som jobbar
är informerade om innehållet i alkohol- och narkotikapolicyn.
Policyn ska varje termin ses över och vid behov revideras i samråd med Quratelet,
Seniorskollegiet, samt Vaktchefen.

