
 

 

 

I enlighet med GMFs miljöpolicy samt Svemo godkänd anläggning: 

 

 Körning får endast ske på banan, all annan körning är förbjuden 

 

 Vid uppställning utanför banan skall godkänd miljömatta användas. 

 

 Tvättning av fordon endast i tvättbås. 

 

 GMF tillämpar källsortering, sopor skall kastas i avsedd behållare. 

 

 Vid läckage, varsko träningsansvarig, därefter följ checklistan. 

 

Miljöpolicy 

 

GMF skall verka för ett aktivt miljötänk i alla delar av verksamheten och med hänsyn taget till 

miljöeffekterna på kort- och lång sikt.   

Det aktiva miljötänket skall genomsyra varje beslut på alla nivåer inom verksamheten. 

 

Det ständiga förbättringsarbetet skall stimuleras och påskyndas, genom att öka samtliga 

medlemmars kunskaper om den yttre miljön. Hänsyn skall tas till natur och kulturvärden samt 

kretsloppets principer. 

 

Miljöarbetet skall bedrivas så att störningar för omgivningen och miljöpåverkan minimeras.  

Vår miljöpolicy skall sammantaget leda till proaktiva förbättringar och vår ambitionsnivå är 

högt satta vad gäller det ständiga arbetet med påverkan av ljud samt utsläpp av bränsle och 

avlopp. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alkohol och drogpolicy  

 

GMF är en förening som ska förknippas med ett aktivt ställningstagande mot alkohol och 

droger. I vår förening vill vi bedriva aktiviteter som utvecklar våra medlemmar både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i 

vår policy samt att alkohol och droger är negativt i alla former av vår verksamhet. Därtill skall 

vårdnadshavare med förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i föreningens 

aktiviteter.  

 

  Vår policy innebär följande: 

 • Att all verksamhet i GMFs regi är helt alkohol- och drogfri. 

 • Rökning förbjuden i föreningens lokaler. 

 • Doping och narkotikahantering är förbjudet enligt lag, varför det helt förkastas. 

 • Att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av 

myndiga personer, dock med restriktion när ungdom är närvarande.  

  

Vår policy för styrelsen innebär följande: 

 • Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens alkohol- 

och drogpolicy.  

• Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.  

• Att det vid styrelsemöten icke förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger.  

 

Så här skall föreningen agera när den antagna policyn inte efterlevs:  

Var och en som observerar eller misstänker att en medlem inte följer policyn skall känna sitt 

ansvar att underrätta styrelsen. Om den berörda personen är under 18 år vidtalas även hens 

vårdnadshavare. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning 

från föreningens verksamhet.  

  

 

 



 

 

 

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar: 

• Information finns anslagen i klubbhuset. 

• Information finns på föreningens hemsida. 

• Uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet. 
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