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Nedtecknad 25 april 2017 av Sektionsordförande Andreas Kopp, med stöd av sektionsstyrelsen.
Fastställd av Sektionsmötet 3 maj 2017

Relation till andra föreskrifter
THS alkohol- och drogpolicy som fastställs av Kårfullmäktige gäller inom hela THS organisation,
Kongliga Bergssektionen inkluderat. Detta dokument ska ses som ett tillägg till THS alkohol- och
drogpolicy.
Vidare finns Alkohollagen (SFS 2010:1622), vilket denna policy syftar till att förtydliga för
sektionens verksamhet.
I de fall detta dokument står i konflikt med gällande svenska lagar och förordningar, THS alkoholoch drogpolicy, eller andra av KTH eller THS uppsatta regler är detta dokument underordnat.
Policyn grundar sig på:
THS Alkohol- och Drogpolicy
Alkohollag (SFS 2010:1622)

Omfattning
Denna policy omfattar samtliga aktiviteter som genomförs i sektionens regi eller i sektionslokalen,
och skall efterlevas.

Öppnande av bar
Endast Klubbmästaren och Sektionsordförande har rätt att öppna baren såvida att en
överenskommelse mellan ansvarig och Klubbmästaren eller Sektionsordförande inte förekommit.
Som följd av detta måste Sektionsordförande eller Klubbmästare skriva under en festanmälan för
arrangemang där alkohol är planerat att serveras.

Alkohol under skoltid
08.00–17.00 varje helgfri vardag under ordinarie läsperiod är att betrakta som skoltid, och under
denna tid får alkohol ej förtäras i sektionslokalen om det ej är som del i ett arrangemang för vilken
lokalen är bokad.

Alkohol utanför och i sektionslokalen
Det är inte tillåtet att medföra serverad alkohol ut från serveringsytan, dvs. utanför Hardox dörrar
om inte utökat tillstånd har införskaffats av Klubbmästaren eller Sektionsordförande. Medtag av
egen inköpt alkohol in i sektionslokalen är strikt förbjudet under dagens alla timmar.
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Överservering
Serveringspersonal får endast servera två standardglas per köp och person. Överserverad gäst skall
lämna sektionslokalen och i sann Bergsmanna anda omhändertas vilket betyder att den
överförfriskade individen skall få hjälp av arrangören att komma hem eller till lämplig
vårdinrättning på ett tryggt och säkert vis.

Arrangemang utanför det permanenta serveringstillståndet
Vid arrangemang utanför sektionens permanenta serveringstillstånd skall nödvändiga tillstånd
skaffas. Om tillfälligt alkoholtillstånd ej erhållits skall alkoholservering likväl endast ske i enlighet
med alkohollagen. Detta innebär exempelvis att alkoholförsäljning med vinstintresse på Osqvik
endast får ske om tillstånd erhållits.

Alkohol bakom bardisk och självservering
Alkohol får inte förtäras bakom baren och ingen får sälja och servera alkohol till sig själv. All
personal under fester som serverar alkohol skal vara nykter.
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