Køgespejderne
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Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. juni 2022

Køgespejderne

Alkoholpolitik

Udgangspunktet er taget i ”Alkoholpolitik for Det Danske Spejderkorps” vedtaget af korpsledelsen august 2017

Baggrunden er at vi som voksne og ledere, er rollemodeller for de børn og unge vi har ansvaret for, og at vi har et ansvar for at
indtagelsen af alkohol ikke bliver et bindeled til aktiviteterne hos Køgespejderne.
Sådan gør vi hos Køgespejderne
Vi indtager normalt ikke alkohol ved spejderaktiviteter.
Undtagelser
På ture og lejre, kan alkohol være en del af aftenlederhyggen.
Køgespejderne accepterer ikke synligt berusede medlemmer og gæster ved vores aktiviteter.
Seniorer og ledere
Det accepteres at seniorer (fyldt 16 år) og ledere drikker alkohol ved senior-/lederarrangementer, men andre må ikke føler sig
generet, og at det sker på en sådan måde, og i et sådan omfang at det på ingen måde virker skadende for Køgespejdernes
omdømme.
I forbindelse med planlægningen af senior-/lederarrangementer skal arrangørerne forholde sig til hvem der skal være ”ædru-vagt”,
hvis der drikkes alkohol.
Ansvar
Bestyrelsen skal løbende revurdere og arbejde med holdninger til alkohol, samt holde øje med at retningslinjerne bliver fulgt.
For de forskellige arrangementer er det arrangørerne der er ansvarlig for at retningslinjerne efterleves.

Køgespejderne

Rygepolitik

Udgangspunktet er taget i ”Rygepolitik for Det Danske Spejderkorps” vedtaget af korpsledelsen august 2017

Baggrunden er at vi som voksne og ledere er rollemodeller for de børn vi har ansvaret for, og at vi har et ansvar for at rygning ikke
bliver forbundet med aktiviteterne hos Køgespejderne.
Sådan gør vi hos Køgespejderne
Køgespejderne er røgfri.
Det betyder at der ikke må ryges i forbindelse med aktiviteter eller arrangementer.
Eventuel rygning skal foregå udenfor aktiviteternes eller arrangementets område.
Hos Køgespejderne sidestiller vi E-cigaretter, snus og andre lignende produkter med rygning.
Forældre
Ved aktiviteter eller arrangementer hvor der deltager forældre (for eksempel ved Familiespejd) gælder samme regler for forældrene.
Ansvar
Bestyrelsen skal løbende revurdere og arbejde med holdninger til rygning, samt holde øje med at retningslinjerne bliver fulgt.

For de forskellige arrangementer er det arrangørerne der er ansvarlig for at retningslinjerne efterleves.

Vedtaget på bestyrelsesmødet, den 9. juni 2022

Køgespejderne

