
 

 

 

 

 

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLINGSPOLICY 

Förbundet Skog och Ungdom följer tillämplig miljölagstiftning, 

föreskrifter och andra miljökrav. Vi värnar om miljön och engagerar oss i 

miljöfrågor. 
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AKTIVITETSPOLICY 

Förbundet Skog och Ungdom eftersträvar att följa branschledande 

riktlinjer och regelverk. 

Till exempel: Klättring – Svenska Klätterförbundet 

  Ridning – Svenska Ridsportsförbundet 

  Kanoting – Svenska Kanotförbundet 
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ALKOHOL OCH DROGPOLICY 

Förbundet Skog och Ungdom erbjuder en verksamhet fri från droger. 

Droger definierar vi som medel som är berusande, 

beroendeframkallande och giftiga. 

Alkohol får ej förekomma om deltagare är yngre än 20 år. 

Ingen tobaksrökning på aktivitetsområdet. 
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BEREDSKAPSPLAN KRISHANTERING 

1. Inledning. 

Inom Förbundet Skog och Ungdom arbetar vi med att minska riskerna för 

olyckor för vår personal och för att minska olycksrisken inom all vår 

verksamhet. Därför är grunden i allt arbete och all verksamhet i förbundet och 

lokalavdelningarna att förebygga ohälsa och skador för att någon krissituation 

aldrig någonsin ska behöva uppstå. 

2. Riskbedömning. 

De risker som framkommit vid diskussioner är av lite olika karaktär om man ser 

på risker för personal och i styrelsearbetet, mot risker i den rena verksamheten 

i förbundet och ute avdelningarna. Risker som kan förekomma är: 

Trafikolyckor vid resor i tjänst, styrelsemöten eller resor till och från olika 

aktiviteter och tävlingar. 

Brandrisker vid camping i tält eller på andra sätt som i stugor, vid aktiviteter 

och läger och måste förebyggas på alla sätt. 

Överfall av alla slag, rån, misshandel och liknande. 

Mobbing mellan deltagare på olika aktiviteter, anordnade av förbundet eller 

avdelningar. Det gäller alla sorter av mobbing, såväl fysisk, psykisk som av 

sexuell art. 

Utanförskap. Alla som närvarar på någon aktivitet eller läger som anordnas av 

förbundet eller avdelning ska känna sig välkomna på dessa och inte känna att 

man hamnar vid sidan av och inte är delaktiga. 

3. Beredskap. 

Beredskap för att kunna hantera eventuella uppkomna krissituationer ska 

finnas. 

På varje verksamhetsställe inom förbund eller avdelning ska det finnas rutiner 

för första hjälpen och krisstöd. 

På alla platser ska det finnas information och vara utmärkt var första hjälpen 

och annan sjukvårdsutrustning finns att tillgå, samt namn- och 

kontaktuppgifter på personer som kan ge första hjälpen samt vara stöd vid en 

krissituation av något slag. 



Kontaktuppgifter till vårdanläggning och ambulans ska finnas på plats med 

vägbeskrivning till platsen. 

Första person på plats ingriper i väntan på L-ABC-utbildad person. 

På alla verksamheter ska det finnas personer tillgängliga som kan ge första 

hjälpen och vara stödpersoner vid uppkomna krissituationer omgående. På 

platsen ska det finnas en namnlista med kontaktuppgifter på dessa personer. 

4. Krissituationer. 

Exempel på situationer som kan utlösa krisreaktioner är: 

Trafikolyckor, olyckor inom verksamheten, allvarliga tillbud, allvarliga 

sjukdomar, våld eller hot om våld, dödsfall inom verksamheter, utanförskap där 

deltagare känner sig utanför, mobbing – fysisk, psykisk eller genom någon 

sexuell handling såväl fysisk och muntlig. 

5. Rutiner om krissituationer uppstår. 

Händelse:    Ansvarig: 

Ta hand om skadade   L-ABC-utbildad 

Ge första hjälpen   L-ABC-utbildad 

Alarmera Ambulans eller Polis  L-ABC-utbildad 

Kontakta aktivitetsledning  L-ABC-utbildad 

Följa med till vårdinrättning  L-ABC-utbildad 

Kontakta anhöriga   Aktivitetsledning 

Informera andra deltagare  Aktivitetsledning 

Samla deltagarna   Aktivitetsledning 

Vid behov kontakta myndigheter  Aktivitetsledning 

Kontakter med massmedia  Aktivitetsledning 

Samla krishanteringsgruppen  Aktivitetsledning 
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DEMOKRATIPOLICY 

Förbundet Skog och Ungdom bedriver verksamhet som främjar 

demokratiska idéer enligt följande: 

 

- Frivilligt medlemskap 

- Medlemmen har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten 

- Medlemmen har formell beslutanderätt över verksamheten 

- Verksamheten är förenlig med principen om alla människors lika 

värde 

- Förbundet Skog och Ungdom följer FN:s konvention om barnets 

rättigheter 
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JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY 

Förbundet Skog och Ungdoms grundsyn är att alla människor är lika 

mycket värda. 

Vi arbetar för att se och behandla varandra som medmänniskor. 

Vi ser också det viktiga i att ta vara på varandras olikheter för att 

utveckla en gemensam förståelse för var och varje individ. 

Människors olikheter kan bland annat vara i form av etnisk härkomst, 

kön, språk, ålder, funktionsförmåga, religion och sexuell läggning. Men 

också i form av erfarenhet, livsstil, utbildning och familjesituation. 

Förbundet Skog och Ungdom tycker det är viktigt att dra lärdom av vår 

mångfald för att utvecklas som organisation. 
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