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Alkohol
All verksamhet inom jazzgymnasterna är drogfri. Föreningen tillåter inte konsumtion av
alkoholhaltiga drycker i samband med lektioner eller i andra sportsliga sammanhang liksom
vid resor och fester som sker i Jazzgymnasternas regi. Ledare och styrelse skall alltid vara
ett gott föredöme för övriga medlemmar.
Tobak
Ledare och styrelsemedlemmar förbinder sig att inte röka vid föreningsaktiviteter samt att
vara goda förebilder och på så sätt förebygga att övriga medlemmar börjar röka. Det är
självfallet rökfritt i föreningens lokal.
Narkotika
Narkotikapreparat är förbjudet i svensk lag och självfallet även inom Jazzgymnasterna.
Skulle mot förmodan narkotika förekomma kommer styrelsen att kontakta såväl föräldrar som
sociala myndigheter. Vi i föreningen förebygger användandet av narkotika genom att skapa
trivsel och gemenskap samt att informera om narkotikans skadeeffekter på såväl individen
som samhället.
Doping
Förekomst av doping ligger långt ifrån den verksamhet som Jazzgymnasterna sysslar med.
Skulle vi mot förmodan få kännedom om att dopingpreparat förekommer i något
sammanhang kommer i första hand ansvarig vuxen att underrättas och i andra hand
anmälan att ske till sociala myndigheter. Vår förening är vaccinerad mot doping enligt
Riksidrottsförbundet.
Integration/segregation
Jazzgymnasternas verksamhet är öppen för alla barn, ungdomar och vuxna oavsett kön, ålder och
ursprung så länge man accepterar föreningens stadgar och avtal samt respekterar den våld och
drogfria verksamheten.
Våld
Ingen form av våld, vare sig fysisk eller psykisk tolereras i anslutning till föreningens aktiviteter. I
föreningsarbetet ingår bl a att stärka såväl självkänsla som gruppkänsla liksom att öka förståelse
och tolerans mot andra människor.
Mobbning
Mobbning är ett stort samhällsproblem som vi i Jazzgymnasterna ser mycket allvarligt på. I vår
verksamhet får mobbning absolut ej förekomma vare sig under lektionstid, i omklädningsrum eller
vid andra sammankomster i föreningens regi. För att motverka mobbning är det viktigt att visa
varandra respekt och att skapa en trygg miljö där öppenhet kan råda. Det är därför viktigt att
styrelse, ledare och föräldrar är uppmärksamma på och omedelbart agerar vid misstanke om att
mobbning förekommer.
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Krishantering
Jazzgymnasterna har inlett ett samarbete med Svenska kyrkan som förberedelse om något
skulle inträffa där styrelse och ledare känner att vi inte skulle räcka till.
Fair play/vett och etikett
Som medlem i Jazzgymnasterna skall man sträva efter och försöka förmedla en känsla av
samhörighet, engagemang, ansvar och glädje genom att utöva gymnastik och dans under
ordnade former.
Dessa ledord skall genomsyra det arbete som görs inom föreningen, så att det sker i
trivsamma former samt utvecklar medlemmarnas känsla för god ordning och fair play.
Trevligt och öppet bemötande är väsentligt såväl mellan medlemmarna som mellan förälder
och föreningsfunktionärer.
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