1. Søborg Gruppe - Bestyrelsen

Samværspolitik

Altid kæmpende – undertiden slagen – aldrig modløs



Paå ture og lign. hvor der er ledere med, deltage altid mindst to ledere.



Ledere er omfattet af straffelovens § 223, der gør seksuelt samkvem med personer mellem 15 og 17 aå r,
der er dem betroet til opdragelse, undervisning eller formidling, forbudt.



Der indhentes børneattester paå alle ledere og alle der hjælper til paå møder og ture.



Individuelle grænser skal respekteres. Et nej skal saå ledes respekteres - ogsaå i leg.



Forældre opfordres til at tage kontakt til ledere eller bestyrelse, saå fremt der er utilfredshed med en lederes eller medlems opførsel.



Alle har pligt til at gaå til bestyrelsesformanden eller gruppelederen, hvis de hører rygter om krænkelser
eller selv fornemmer, at der er noget galt.



Mobning eller krænkende bemærkninger accepteres ikke og selvom der stilles krav til medlemmerne
sker det med respekt for den paå gældende.
Gruppens Rygepolitik



Der tilstræbes en røgfri kultur i gruppen.



Der er komplet rygeforbud i begge hytter.



Der ryges ikke paå møder med mikro-, mini-, junior- eller tropsspejdere.



Rygning kan ske paå grunden og udendørs paå ture, saå længe det ikke er til gene for andre og der ikke
henkastes skodder el. lign.



Det er ikke tilladt for familie-, mikro-,mini-,junior- og tropsspejdere at ryge.
Gruppens Alkoholpolitik



Kun ledere, gruppehjælpere, forældre og seniorer maå , naå r omstændighederne tillader det, indtage alkohol i forbindelse med gruppens aktiviteter og ture.



Der maå ikke indtages alkohol før eller under udførsel af aktiviteter for familie-, mikro-, mini-, junior- eller
tropsspejdere, og ved synlig beruselse er samvær med familie-, mikro-, mini-, junior- eller tropsspejdere
ikke tilladt. Indtag skal foregaå med maå de, saå længe der er familie- mikro-, mini-, junior- eller tropsspejdere inden for syns eller hørevidde.



Der er altid mindst en ansvarlig leder, der intet alkohol indtager, saå fremt der indtages alkohol i forbindelse med aktiviteter eller ture, hvor der deltager familie-, mikro-, mini-, junior- og/eller tropsspejdere.



Ved oprykning til seniorer skal de relevante klanledere underrette forældrene om, hvad gruppens alkoholpolitik er for seniorer. Ved oprettelse af en ny klan orienterer tropsledelsen i stedet.



Alkohol maå ikke være det bærende element i seniorernes (eller andres) aktiviteter.



Det forventes, at seniorerne og deres ledere selv sørger for, at alkohol ikke bliver dominerende i deres
spejderarbejde, og de øvrige ledere fører ikke aktivt opsyn hermed.

Vedtaget af gruppens bestyrelse 14. maj 2018

