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Mobbning- och Drogpolicy 
Wetterbygden Basketball 

 

Wetterbygden Basketball är en förening som till största delen drivs av ideella krafter. 
Föreningens mål och vision är att verka för basketbollsporten inom Jönköping 
kommun samt fortsatt värna om och utveckla varje spelare efter sin förmåga genom 
råd, stöd och deltagande. 

Wetterbygden Basketball välkomnar alla, oavsett etnicitet, ålder och kön till 
föreningen. Föreningen verkar för att ledare så väl som spelare tillsammans ska vara 
goda representanter för klubben där respekt för domare, ledare, spelare och föräldrar 
är en självklarhet. 

Wetterbygden Basketball tar ett stort socialt ansvar i kommunen genom sitt att 
uppträda på plan såväl som utanför plan. 

Wetterbygden Basketball har med anledning av ovanstående framarbetat ett 
ställningstagande och riktlinjer för föreningens medlemmar gällande doping, alkohol, 
tobak och narkotika. Policyn är föremål för diskussion och kontinuerlig uppföljning 
på styrelsens sammankomster. I samband med uppstart av varje säsong informeras 
spelare och föräldrar (föräldrar, i de fall spelarna inte fyllt 18 år) hur föreningens 
verksamhet bedrivs och dess vedertagna policy. 

Alkohol och tobak är enligt svensk lagstiftning inte tillåten för personer under 18 år. 
För ungdomar i vår verksamhet tolereras inte nyttjande av alkohol och tobak i 
samband med träning, match eller annan föreningsverksamhet. Ledare och styrelsens 
ansvar i detta är att vara goda förebilder för ungdomarna i föreningen. 

All hantering av dopingpreparat och narkotika är strikt förbjudet enligt svensk lag. 
Vid missbruk av detta kommer samtal med berörd person alternativt kontakt med 
föräldrar ske, därefter görs en bedömning av överträdelsens storlek. Detsamma gäller 
så väl spelare, ledare som styrelse. Samtliga kontrakterade spelare i föreningen har i 
sitt avtal samtyckt till föreningens policy. Ett uteslutande ur föreningen kan komma 
ifråga för så väl medlemmar som kontrakterade spelare vid överträdelse och 
föreningens bestämda åsikt är att Vi tar avstånd ifrån droger och mobbning. Vid 
uppkommen situation ska föreningen bistå med hjälp ifråga om kontaktförmedling 
gällande rehabilitering. 

Gällande mobbning arbetar också föreningen aktivt med ett antal förebyggande 
åtgärder varje år genom informationsträffar om lika värden. 
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Wetterbygden Basketball accepterar inte under några som helst villkor förekomsten 
av mobbning. 

Föreningen ska genom starkt ledarskap, engagemang och gott kamratskap i 
föreningen verka mot utanförskap och för respekt, för så väl individen som gruppen. 
Föreningens ungdomar, ledare och föräldrar skapar tillsammans en god miljö, 
trygghet och förutsättningar för individens utveckling. Ledare och styrelse har lika 
stort ansvar beträffande motarbetandet av doping, alkohol, tobak och narkotika. 


