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Syfte 
Denna policy syftar till att användas som ett stöd i Humanistiska och Teologiska studentkårens 
verksamhet genom att ange vilka riktlinjer gäller för evenemang som kåren anordnar, och tillfällen i den 
dagliga verksamheten, då droger av någon form kan förekomma. Policyn anger även riktlinjer för 
aktivas agerande med avseende på droger i situationer då de officiellt representerar kåren. 
 
Representation 
Aktiva och arvoderade inom HTS uppmanas starkt att vara ansvarsfulla och på ett gott sätt representera 
kåren i alla sammanhang personen agerar för kårens räkning. 
 
Alkoholhets 
HTS tar kraftigt avstånd mot all form av alkoholhets inom alla verksamheter som kåren arrangerar. 
Förtäring av alkohol ska endast ske på frivillig basis och utan påtvingande grupptryck. Alkoholhetsande 
lekar är totalt förbjudna i anslutning till evenemang och aktiviteter som arrangeras av HTS.  
 
Inköp av alkohol 
I enlighet med HTS ekonomiska policy kan inköp av alkoholhaltiga drycker inte ske med kårens medel. 
Deltagare i evenemang såsom sittningar och liknande ansvarar därmed själv för sina dryckesinköp. Det 
samma gäller aktiva som företräder HTS på representationsuppdrag. I de fall HTS ersätter en 
representant för representationsuppdrag, baseras ersättningen på det beloppet som angetts för 
alkoholfritt alternativ. 
 
Undantag för inköp:  
Vid kårens officiella högtid, Lunära Högtiden, får alkoholhaltiga drycker köpas in via kåren. Kostnader 
för alkoholen måste täckas av avgifter som åläggs deltagare vid högtiden. Kårens egna kapital får inte 
belastas av inköpen. Kopplat till dessa inköp får inte HTS ta ut vinst.  
 
Humanistiska och teologiska studentkårens lokaler: 
I enlighet med universitetets riktlinjer ska ingen alkohol förtäras i eller i direkt anslutning till 
universitetets lokaler; detta innefattar HTS kansli. 
 
Vid sittningar 
Under sittningar som arrangeras av HTS ska det alltid finnas en sittningsansvarig. Denna ska vara 
nykter under middagen. Sittningsansvarig håller regelbunden kontakt med ansvarig personal på plats vid 
tillställningen. Sittningsansvarig bär detta ansvar tills middagen avslutas. Sittningsansvarig ska inte ses 
som juridiskt eller ekonomiskt ansvarig för vad som sker under sittningen.  
 



Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet s.  2 av 2 

 

   
 

Illegala substanser 
HTS tar kraftigt avstånd från bruk av illegala substanser. Personer som är märkbart påverkade av, eller 
ertappas med att använda illegala substanser under HTS arrangemang ska på lämpligt sätt avlägsnas 
från platsen. Om det är en serveringsansvarig på plats ska det föras en dialog med denne. Om personen 
inte avlägsnar sig från platsen bör kårordförande tillkalla polis. Om kårordförande inte är närvarande 
träder successionsordning in.  
 
 
 
 
 
 
 


