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AJF:s alkoholpolicy 
En del av studentlivet består av festligheter som i flertalet fall inkluderar 
alkohol. AJF genomsyras alltid av en eftertänksam, sund och mogen 
inställning till alkohol. Arrangemangen som AJF står bakom ska 
kännetecknas av en god stämning där alla känner sig välkomna. 
Huvudansvaret för denna goda stämning åvilar AJFs styrelse, i 
samarbete med föreningens aktiva medlemmar.  

§ Ingen ska känna sig tvungen att förtära alkohol mot sin vilja, varför 
alkoholfria alternativ alltid ska erbjudas. 

§ Alkohol för skiften, invigningar och andra liknande event (såsom 
utskottsinvigningar, fadderinvigning och dyl.) betalas ej av AJF. Detta 
gäller alla delar av AJF, såsom förtroendevalda samt utskott. 

§ AJF betalar enbart alkohol för avtackningsevent såsom ”Aktivafesten” 
och ”Fulsittningen”. 

§ Alkohol får ej tas in eller förtäras i Sektionsrummet: Lagrummet.   

§ Aktiva inom AJF får ej uppträda märkbart berusade vid arbete. Det 
åligger således de aktiva medlemmarna att restriktivt anpassa 
alkoholintaget efter tillfälle och situation.   

§ AJF gör ej betalningar i form av alkohol, till exempel för 
gyckelframträdanden eller dyl.   

§ Fulvin accepteras endast som dryckesalternativ vid interna evenemang. 
Fulvin ska således aldrig erbjudas som dryckesalternativ vid evenemang 
som riktar sig ut till föreningens medlemmar som helhet. Under dessa 
interna evenemang ska ingen behöva dricka  
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alkohol mot sin vilja, varför alkoholfria alternativ alltid ska erbjudas. 
Till dessa interna evenemang där fulvin erbjuds ska det utses en 
ansvarig person som säkerställer att fulvinet har bryggts i en sanitär 
miljö och att det jäst färdigt innan förtäring. Undantag: Ovveinvigning.  

§ Föreningen kommer agera om alkoholpolicyn inte följs, ärendet 
kommer föras upp till styrelsen snarast möjligt.  

§ Slutligen, AJF kommer att verka för att fortlöpande ha en diskussion i 
alkoholfrågan inom föreningen.  

För att sprida innehållet i denna alkoholpolicy skall föreningen se till 
att den finns tillgänglig för alla medlemmar.  

Alkoholpolicyn antogs på styrelsemötet 2017-11-22.  

Madelene Andersson  
Ordförande AJF 


