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Alkoholpolicy (Svenska) 
 
Utrikespolitiska föreningen Växjö (UF Växjö) är en ideell förening med syfte att främja 
spridandet av kunskap och att väcka debatt kring utrikespolitiska frågor. Att anordna 
evenemang där alkoholkonsumtion står i fokus är ej förenligt med detta syfte inom 
föreningen. Konsumtion av droger är inget som skall förekomma varken under event 
anordnade av föreningen eller i det interna arbetet inom föreningen.  
 
Utrikespolitiska föreningen Växjös styrelse ska: 
 

● Alltid se till att alkoholfria alternativ finns tillgängliga vid föreningens tillställningar,  
 

● Undvika alkoholkonsumtion i förbundets interna arbetsmiljö, styrelsemöte och 
liknande möten var styrelsen arbetar för föreningen, 

 
● Verka för en drogfri miljö i föreningens verksamhet,  

 
● Inte använda föreningens ekonomiska medel till att inhandla alkohol. Om 

konsumering av alkohol sker vid event, till exempel olika baler, så ska det vara 
självkostnad för dem som konsumerar alkoholen.  

 
Baserat på Utrikespolitiska föreningen Sveriges alkoholpolicy. 
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Alcohol policy (English) 

The Swedish Association of International Affairs in Växjö is an association working on a 
voluntary basis and has the purpose of spreading knowledge and raising debate about foreign 
affairs. Organising events focusing on alcohol consumption is not compatible with this 
purpose. Alcohol consumption should furthermore not take place in the internal work within 
the association and is not part of the association's daily activities. Illegal drugs/narcotics do 
not belong in the working environment of the association at all. 
 
Swedish Association of International Affairs in Växjö shall: 
 

● Always make sure that alcohol-free alternatives are available at events organised by 
the association, 

 
● Avoid alcohol consumption within SAIA’s internal working environment, board 

meetings and similar meetings, 
 

● Work for keeping the association’s working environment free from illegal 
drugs/narcotics, 

 
● Not use the financial means of the association to buy alcohol other than at the 

association’s own events, in which case the costs will be charged prior to the event to 
those participants who consume the alcohol. 

 
Based on Swedish Association of International Affairs Alcohol Policy. 
 
 


