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THS ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 

Bakgrund 
Tekniska Högskolans Studentkår, THS, är mån om sina medlemmar och känner ansvar för dessa och deras 
hälsa. Som ett steg i att uppnå en så bra studiemiljö som möjligt anser THS att det är viktigt att 
organisationen genomsyras av en sund inställning till alkohol och tar avstånd från all sorts narkotika. Detta 
för att minimera risken för olyckor, skador och psykiska problem samt skapa en sund och inkluderande 
fest- och alkoholkultur inom THS. 

Syfte 
THS alkohol- och drogpolicy är framtagen i syfte att etablera och bevara en sund och inkluderande fest- 
och alkoholkultur som värnar om THS medlemmars hälsa. 

Historik 
Antagen av kårfullmäktige 2004-09-02 
Reviderad av Thérèse Thiel och fastställd av kårfullmäktige nr2009-09-02. 
Reviderad av Timmy Rosendal samt Linnea Lidén och fastställd av kårfullmäktige 2017-02-28 
 

Grundläggande principer 
- Gällande svenska lagar och förordningar, samt av THS och KTH uppsatta regler skall alltid följas.  

- THS-arrangemang utanför Sveriges gränser ska ta hänsyn till lokala regler och bestämmelser, samt 
- alltid följa policyns regler i den mån det går 
- THS-arrangemang skall genomsyras av en sund inställning till alkohol. 
- Policyn omfattar alla THS-arrangemang.  
- Alla festdeltagare har ansvar för sitt eget handlande. 

 

Alkohol – ett fritt val 
- Ett stort utbud av drycker utan alkohol skall alltid finnas tillgängligt och skall presenteras på ett 

positivt och tydligt sätt.  
- Vid anmälan till fest och på fester ska alkohol vara ett aktivt val.  
- Alkoholfria drycker ska inte subventionera drycker med alkohol.  
- Vid event ska prisdifferensen mellan alkoholfria drycker och drycker med alkohol motsvara 

omkostnaderna för alkohol på arrangemanget.  
- THS accepterar inte arrangemang där berusning sätts i centrum eller glorifieras.  
- Varje individ skall respekteras och ingen typ av tvång eller kränkning av den personliga 

integriteten får förekomma. THS tolererar inte alkoholhets. 
 

Övergripande ansvar  
- Sektions- eller föreningsordföranden har det övergripande ansvaret för all festverksamhet inom 

sin organisation.  
- Sektions- eller föreningsordföranden ansvarar för att policyn efterlevs inom sin organisation. 
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Ansvar vid festtillfälle  
- All festpersonal1 skall ha 0.0‰ alkohol i kroppen.  
- Festansvarig2 skall tillsammans med festarrangören3 vara medveten om riskerna som kan 

uppkomma i samband med evenemanget 
- Festansvarig ska se till att all alkohol är lagligt inköpt. 
- Festarrangören3 skall se till att det alltid finns en utbildad serveringsansvarig på plats om alkohol 

serveras under eventet. 

THS Centralt verkar för att 
- THS förtroendevalda i allmänhet, och festarrangörer i synnerhet, får en relevant utbildning med 

avseende på medicinska, juridiska och beteenderelaterade frågor rörande alkohol och drogers 
påverkan. 

- En diskussion i alkoholfrågan fortlöpande hålls inom THS.  

THS synsätt på droger 
- THS tar avstånd från alla narkotikaklassade preparat och läkemedel som används i berusande 

syfte. 
- THS uppmanar medlemmar som misstänker lagning på THS evenemang att kontakta personal på 

festen, KTH och polis. 
 
 

                                                           
1 Festpersonal = de som jobbar eller kommer att jobba under arrangemanget 
2 Festansvarig = den som står som ansvarig på KTHs festanmälan och/eller för utskänkningen 
3 Festarrangör = den/de som planerat arrangemanget. 


