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Bakgrund och syfte 
Syftet med policyn är att redogöra för Consensus interna riktlinjer och syn på alkohol och andra 

droger i studentlivet. Gällande alkohol under mottagningen hänvisas till kårernas gemensamma 

Mottagningspolicy. 

Droger definieras i denna policy som grovt sinnesförändrande preparat, klassade såväl som 

oklassade, lagliga såväl som olagliga, med undantag av alkohol och preparat föreskrivna av läkare. 

Alkohol definieras i denna policy som berusningsdryck innehållande högre procenthalt än 2,25. 

Consensus grundsyn 
Consensus ska alltid verka för att förbättra våra studenters hälsa och förutsättningar inom och 

utanför utbildningen. I det arbetet ingår det att arbeta för ett rikt och varierat studentliv, med en 

sund alkoholkultur. 

Consensus tar fullständigt avstånd från droger.  

Consensus ska jobba aktivt tillsammans med andra aktörer inom området, såsom Studenthälsan, 

polisen och våra systerkårer, för att sprida medvetenhet kring alkoholens verkningar och effekter.  

Consensus arrangemang 
Vid de arrangemang som Consensus själva anordnar ska det råda fullständigt drogförbud. Bruk eller 

försäljning av droger samt andra relaterade aktiviteter ska föranleda att relevanta åtgärder vidtas.  

I samband med Consensus arrangemang får det serveras alkohol, men det får inte vara det 

huvudsakliga syftet. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas och vara av likvärdig kvalitet som de 

alkoholhaltiga.  

Pubverksamhet 
Pub Örat är en verksamhet som bedrivs under Consensus. Det innebär att varje enskild pubkväll 
räknas som ett Consensus arrangemang och skall följa de riktlinjer som finns att tillgå tidigare i 
aktuell policy.  
 
Alkoholfria drycker skall presenteras längst upp på dryckeslistan. Utbudet av alkoholfri dryck får inte 
understiga två alternativ där vatten inte räknas som ett alternativ då detta skall serveras gratis. 
 
Varje pubtillfälle skall ha ett tema och marknadsföringen fokuseras på gemenskapen, 
maten/tilltuggen före drycken. 

Representation 
En förtroendevald inom Consensus representerar både organisationen och alla dess medlemmar, 

vilket medför ett ansvar att bevara dess anseende. Det innebär att det är fullständigt oacceptabelt 

att vara påverkad under arbetstid eller i andra sammanhang då studenterna representeras. Under 

kårens egna arrangemang och vid andra tillställningar då den förtroendevalda kan förknippas med 

kåren ska vederbörande inte bli så påverkad att denne mister omdömet.  
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Vid såväl intern som extern representation, såsom fullmäktigemöten, styrelsesammankomster, 

tillställningar ämnade för engagerade och/eller medlemmar, besök hos andra kårer, middagar med 

universitetsanställda eller liknande får kårens pengar ej användas för att bekosta alkoholhaltig dryck. 


