
AKADEMISKA FÖRENINGEN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 
Alkohol- och drogpolicy för Akademiska Föreningen 
 
Akademiska Föreningen (AF) är en ideell förening bildad 1830 med syfte att i ett samfund 
förena studenter, lärare och tjänstemän vid Lunds universitet och andra högre läroanstalter i 
Lund/Malmöregionen samt dem som efter avslutade studier önskar behålla kontakten med 
AF. Idag är AF Lunds största studentförening med drygt 22 000 ledamöter. AF är en viktig 
kultur- och traditionsbärare i Lunds kommun med omnejd och en samlande kraft inom 
studentlivet. Syftet med alkohol- och drogpolicyn är att aktiva medlemmar inte ska fara illa. 
Samtliga delar av AF omfattas av policyn. Erkända studentföreningar och 
samarbetsföreningar ska också följa policyn och rekommenderas ta fram egna 
handlingsplaner. Presidiets, utskottens och anslutna föreningars handlingsplaner och agerande 
får inte strida mot AF:s alkohol- och drogpolicyn och tillhörande handlingsplan. 
 
Alkohol 
Inom AF och anslutna föreningar ska det råda en sund dryckeskultur och ett sunt 
förhållningssätt till alkohol. Alkoholförtäring ska vara självvalt och inte bero på 
dryckesnormer eller grupptryck. Aktiviteter inom AF och anslutna föreningar ska aldrig 
grundas på förtäring av alkohol. Dock får alkoholförtäring förekomma i anslutning till 
verksamheterna och om så är fallet ska det ske i enlighet med denna policy och svensk 
lagstiftning. 
 
Målet för den svenska alkoholpolitiken är att alkoholens medicinska och sociala 
skadeverkningar ska minska. Genom att stimulera utvecklingen av målinriktade och 
samordnade förebyggande insatser på lokal nivå och stimulera ökad samverkan mellan lokala 
aktörer vill staten bidra till att enskilda individer tar större ansvar för sina alkoholvanor. 
 
AF stödjer målet för den svenska alkoholpolitiken och för att minimera skadeverkningarna av 
alkohol bland AF:s medlemmar och aktiva ska AF bland annat: 
• Arbeta för att öka medvetenheten inom AF om riskerna med 
berusningsdrickande och överkonsumtion, 
● Arbeta för att minska berusningsdrickande och överkonsumtion i anslutning till 
AF:s verksamheter, 
• Uppmärksamma personer med riskbeteende och missbruksproblem i AF och 
hjälpa dem upprätta kontakt med externt stöd och hjälp, 
• AF:s utskott och presidie ska ta fram egna handlingsplaner, i enlighet med 
denna övergripande policy och handlingsplan samt 
• Arbeta för att det inom AF ska råda en ansvarsfull dryckeskultur och sunt 



förhållningssätt till alkohol. 
 
Droger och Narkotika 
AF stödjer den svenska narkotikapolitiken vars övergripande mål är ett narkotikafritt 
samhälle. Statens insatser riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika, i syfte att minska 
nyrekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt 
missbruk och att minska tillgången på narkotika. Mot den bakgrunden råder det nolltollerans 
mot droger och narkotika inom AF, erkända studentföreningars och samarbetsföreningars 
verksamheter och förhyrda lokaler. 
 
Alkohol- och drogpolicy fastställd av Överstyrelsen 15 februari 2016. 
Handlingsplan till alkohol- och drogpolicy för Akademiska Föreningen 
 
Akademiska Föreningen skall: 
• Arbeta för att öka medvetenheten inom AF om riskerna med 
berusningsdrickande och överkonsumtion, 
• Arbeta för att minska berusningsdrickande och överkonsumtion i anslutning till 
AF:s verksamheter, 
• Uppmärksamma personer med riskbeteende och missbruksproblem i AF och 
hjälpa dem upprätta kontakt med externt stöd och hjälp, 
• AF:s utskott och presidie ska ta fram egna handlingsplaner, i enlighet med 
övergripande policy och handlingsplan för föreningen, samt 
● Arbeta för att det inom AF ska råda en ansvarsfull dryckeskultur och sunt 
förhållningssätt till alkohol, 
 
För att öka medvetenheten inom AF om riskerna med berusnings-drickande och 
överkonsumtion skall AF: 
• Uppmana styrelseledamöter och utskottsaktiva att genomgå grundutbildningen i 
ansvarsfull alkoholhantering (A-cert). Detta ska särskilt omfatta de personer som 
inom ett utskott hanterar alkoholhaltiga drycker. Utbildningen arrangeras av AF, 
KK och LUS två gånger per år och omfattar personligt alkoholbeteende, 
alkoholskador, lagar och förordningar samt värderingsdiskussioner. De som inte 
har möjlighet att närvara vid något av dessa tillfällen, bör ges möjlighet att 
tillskansa sig kunskaperna på annat sätt. 
• AF:s förmän samt den person som ansvarar för alkoholhanteringen i ett utskott 
ska genomgå grundutbildning och fortsättningsutbildningen i ansvarsfull 
alkoholhantering (A-cert och B-cert). Verksamhetschefen, 
kommunikationschefen och programchefen ska gå fortsättningsutbildningen som 
vänder sig till tillståndsinnehavare (C-cert). AF:s edil och bostadsombudsman 



uppmuntras att gå fortsättningsutbildningen (C-cert). Utbildningarna arrangeras 
av AF, KK och LUS två gånger per år. 
• I informationsmaterialet till förmännen bifoga policyn med handlingsplan samt i 
det informationsmaterial som delas ut till aktiva presentera alkoholpolicy och 
inköpsförfarande. 
 
För att minska berusningsdrickande och överkonsumtion i anslutning till AF:s verksamheter 
ska AF: 
● Uppdra åt utskotten och presidiet att ta fram egna handlingsplaner. Vid festligheter 
och aktiviteter arrangerade av AF, presidiet och utskott beakta: 
 
att sociala arrangemang inte ska vara grundade på alkoholförtäring, 
 
att aktiva i verksamheterna inte ska bjudas på alkoholhaltiga drycker, 
 
att verksamhetschef, kommunikationschef, programchef, styrelse och annan 
ansvarig skall vara uppmärksam på hur verksamhet och tillställningar 
framställs, så att denna inte ger uttryck av att vara avhängig av 
alkoholförtäring, 
 
att annan dryck än alkoholhaltig alltid ska finnas tydligt exponerad och lätt 
tillgänglig vid samtliga arrangemang, 
 
att det i samband med alkoholförtäring finns tillgång till alkoholfri dryck, 
mat och tilltugg, 
 
att alkoholservering ska ske i enlighet med svensk lagstiftning. Drycker vars 
alkoholhalt överstiger 2,25 volymprocent får endast införskaffas från  
Systembolaget och får enbart köpas in av verksamheten (i) till 
utskänkningstillfällen där det finns ett beviljat serveringstillstånd i den 
kommun som man avser servera dryckerna i, eller (ii) i proportionerlig 
mängd då de avses användas till matlagning, eller (iii) då dryckerna är 
avsedda för extern representation. Med extern representation avses 
aktiviteter för personer, organisationer och företag som bidrar till och 
underlättar för verksamheten men inte är en del av den, samt 
 
att mängden alkohol som köpts in och finns att tillgå står i proportion till 
antalet festdeltagare. 



 
För att uppmärksamma personer med riskbeteende och missbruksproblem i AF och hjälpa 
dem upprätta kontakt med externt stöd och hjälp skall AF: 
• Ge programchefen i uppdrag att upprätta kontakter med Studenthälsan och 
alkoholmottagningen i Lund. 
• Ge programchefen i uppdrag att i informationsmaterialet till förmän och aktiva 
ha kontaktuppgifter till Studenthälsan och alkoholmottagningen i Lund. 
• Informera utskottens förmän om vart man kan vända sig om någon utskottsaktiv 
uppvisar ett riskbeteende eller missbruksproblem. 
 
För att AF:s utskott och presidie ska ta fram egna handlingsplaner, i enlighet med 
övergripande policy och handlingsplan för föreningen, ska AF: 
• Ge i uppdrag åt presidiet att ta fram en egen handlingsplan 
● Ge i uppdrag åt programchefen att stötta förmän och utskott i deras arbete att ta 
fram utskottshandlingsplaner. 
• På ett förmannamöte ta fram alla utskottshandlingsplaner och diskutera deras 
syfte och funktionalitet. 
● Ge möjlighet och utrymme för en mindre utbildning om hur en handlingsplan 
kan utarbetas. 
● Uppdra åt programchefen att vid höstens första styrelsemöte rapportera om 
förekomsten av handlingsplaner. 
 
För att det inom AF ska råda en ansvarsfull dryckeskultur och sunt förhållningssätt till 
alkohol ska AF: 
● Uppdra åt programchefen att det under minst ett förmannamöte varje 
verksamhetsår diskuteras alkoholkultur, förhållningssätt till alkohol och riskerna 
med överkonsumtion, 
● Uppdra åt programchefen att kontrollera så att presidiets och utskottens 
handlingsplaner årligen uppdateras och utvärderas. 
 
Droger och narkotika 
AF ska kommunicera ut att det råder nolltolerans mot förekomst av droger och narkotika 
inom AF:s, erkända studentföreningars och samarbetsföreningars verksamheter och förhyrda 
lokaler. Upptäcks innehav, försäljning och/eller användande av narkotika eller andra droger i 
utskott och föreningar eller i samband med verksamhet ska polis tillkallas. Medlem med 
narkotika- och drogproblem ska stöttas av AF till att söka professionell hjälp. 
 
Handlingsplan för Akademiska Föreningens alkoholpolicy fastställd av Styrelsen 29 mars 
2016. 



Alkohol- och drogpolicy och handlingsplan rekommenderas att uppdateras årligen, vid första 
Överstyrelsemötet på vårterminen, respektive efterföljande Styrelsemöte. 


