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KURATORSKONVENTETS ALKOHOLPOLICY  
 

 

Bakgrund 

Medlemmar vid Uppsalas studentnationer erbjuds ett varierat utbud av social verksamhet och 

festverksamheter där alkohol ibland förekommer. Verksamheterna är och ska vara en trevlig del av 

studentlivet som främjar social trygghet. När alkohol konsumeras ska svensk lag och policyer uppsatta 

av Kuratorskonventet följas. Dessa bör beaktas vid alla arrangemang som anordnas av medlemsnationer 

i Kuratorskonventet och arrangemang anordnade av Kuratorskonventets underkonvent.   

 

Allmänna principer 

Kuratorskonventet ska verka för en sund alkoholkultur där ingen alkoholhets förekommer och personer 

med alkoholproblem ska stöttas och erbjudas den hjälp de behöver. Nationerna ska stötta dem som inte 

vill dricka genom att vara i framkant med alkoholfria alternativ. De som jobbar vid en 

nationstillställning bör inte dricka alkohol. Om en anställd missköter sitt arbete på grund av alkohol bör 

detta få omedelbara konsekvenser.   

 

Kuratorskonventet vill med denna bakgrund och dessa principer jobba aktivt med att: 

 

● Det vid alkoholservering alltid ska finnas alkoholfria alternativ tillgängliga.  

● Individers integritet ska respekteras och olika former av hets och tvång till 

alkoholkonsumtion ej får förekomma.  

● Personal som jobbar med alkoholservering ska få stöd och utbildning för att tryggt 

kunna utföra sitt arbete.  

● Verka för att stävja överkonsumtion av alkohol genom att bland annat reglera hur 

alkohol får marknadsföras. Riktlinjerna för detta återfinns i Kuratorskonventets 

marknadsföringspolicy.  

● Varje nation har en person som ansvarar för frågor rörande alkohol och hälsa. Detta så 

att nationens medlemmar vet vem de ska vända sig till vid frågor och vid behov av 

stöd.  

● Alkoholkultursansvarig för Kuratorskonventet är ansvarig för samordning av 

nationerna i arbetet med att förbättra och dela kunskap i frågor rörande alkohol och 

hälsa.  

● Kuratorskonventet ska tillhandahålla utbildningen ansvarig alkoholservering (AAS) 

som stöd till nationerna. 

● Vara ett stöd för nationerna i framtagandet av egna alkoholpolicys och 

handlingsplaner.  

 
 


