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Denna policy ska inte ses som en lag för Bergssektionens medlemmar. Denna policy ska snarare ses
som rättesnöre och moralisk kompass för Bergssektionen som institution och kollektiv. Denna policy
avser att bemöta de strukturella alkoholrelaterade fenomen som av vana, tradition eller ren slump
finns etablerade inom sektionens kultur och verksamhet.
Denna policy ska ses som ett lokalt komplement till svensk lagstiftning och gällande regler inom
Tekniska Högskolans Studentkår (THS). Vid eventuella konflikter eller motsägelser texterna emellan
gäller naturligtvis i första hand Sveriges rikes lag, följd av THS:s regelverk.
Denna policy ägs och förvaltas av sektionsstyrelsen, som även innehar mandat för redaktionella
justeringar. Större revideringar ska alltid godkännas av ett sektionsmöte.
Bergssektionen har en anrik historia med sånger som en hörnsten i sektionskulturen. Sångerna
speglar de normer som fanns vid deras tillkomst, normer som inte alltid överensstämmer med
moderna värderingar. Denna policy avser inte att bannlysa alkoholrelaterade sånger. Däremot bör
sektionens medlemmar tillämpa en normkritisk inställning till de sånger som används inom
sektionens verksamhet, och kontinuerligt ifrågasätta deras lämplighet. Detta gäller i synnerhet vid
skapande av nya sånger och gyckel, då det är av yttersta vikt att inte fastna i historiens hjulspår.
Med ovanstående sagt om sektionens sånger ska traditioner, ritualer och seder som aktivt
uppmuntrar till alkoholhets, alkoholromantiserande eller alkoholkonsumtion ej förekomma i någon
del av sektionens verksamhet.
Sektionen och dess organ ska inta en restriktiv attityd till alkohol som betalning eller belöning för
ideellt arbete inom sektionen. Personer med förtroendeuppdrag inom sektionen har ett särskilt
stort ansvar för att detta efterföljs. Sektionsordförande, i egenskap av ytterst ansvarig för all
verksamhet, har alltid sista ordet vid gränsdragningar.
Bergssektionen anser att det ansvar som lagstiftningen utkräver ej är tillräckligt för att våra
medlemmar och gäster ska tas omhand på ett adekvat vis. Bergssektionen menar därför att ansvarig
för evenemang med alkoholservering även är skyldig att tillhandahålla resurser och personal som
möjliggör omhändertagande av överförfriskade individer. Detta innebär att arrangörer har ett
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ansvar att se till att sådana individer kommer hem eller till lämplig vårdinrättning på ett tryggt och
säkert vis.
Vid servering får aldrig mer än två standardglas alkohol serveras per köp och person.
Vid brott mot dessa bestämmelser förleder i första hand en skriftlig varning till gärningsmannen. Vid
upprepade brott kan konsekvensen bli utestängning från sektionens aktiviteter. Sektionsstyrelsen
är det organ som avgör konsekvensen för eventuellt brott i varje enskilt fall. Styrelsen kan agera på
eget initiativ, eller efter uppmärksammande av sektionsmedlem, andra studenter eller
utomstående part. Styrelsens beslut kan överklagas till nästkommande sektionsmöte som då har
sista ordet. Vid brottsmisstanke rörande sittande medlem i sektionsstyrelsen eller styrelsen som
organ avgörs fallet på nästkommande sektionsmöte.
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