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Inledning
Detta dokument avser alla aktiviteter under mottagningsverksamheten vid läkarprogrammet,
Uppsala universitet. Dokumentet ska ses som en komplettering till kuratorskonventets
riktlinjer för vistelse på nation i samband med servering, men gäller även vid aktiviteter på
annan lokal.

Grundläggande principer
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Alkohollagen (SFS 2010:1622) ska alltid följas.

•

Organisatörerna av mottagningsverksamheten
ska ansvara för att detta dokument finns
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X
lättillgängligt för både faddrar och nyanlända studenter.

•

Det ska vara lika naturligt att välja ett alkoholfritt alternativ som ett alkoholhaltigt.

•

Prisdifferensen ska motsvara självkostnaden för alkohol vid sittningar och andra
aktiviteter där alkohol kan förekomma.

•

Ingen ska uppmuntras att dricka mer alkohol än hen vill.

•

Alkohol får aldrig fungera som en belöning.

•

Utsända från Medicinska Föreningen Uppsala kommer att komma förbi på varje
aktivitet där alkohol kan förekomma och stämma av situationen med ansvariga.
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•

Riktlinjer för faddrar
•

Av generalerna (fem stycken) måste minst två vara nyktra vid varje evenemang där
alkohol kan förekomma.

•

Minst två chefsfaddrar från varje grupp (tio totalt) ska vara nyktra vid varje
evenemang där alkohol kan förekomma. Dessa har ansvar för att riktlinjerna på
nationerna följs och de tar hjälp av nationspersonal om en situation skulle bli
ohanterlig.

•

Om avsedd general eller chefsfadder inte kan närvara vid givet evenemang där alkohol
kan förekomma måste denne delegera uppgiften till en annan arrangör. Totalt 12
personer kommer alltså att vara nyktra vid varje evenemang där alkohol kan
förekomma.

•

Även om det finns nyktra faddrar vid varje evenemang bör varje deltagare i
mottagningsverksamheten vara medveten om att hen är personligt ansvarig för sina
handlingar. De nyktra faddrarna finns där som stöd och kontaktperson men kan inte ta
ansvar för privatpersoners handlingar.
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Medicinska Föreningen

Uppsala

Medicinska Föreningen och B. Conciliae tar avstånd från verksamhet där
•

Berusning sätts i centrum eller glorifieras.

•

Överhängande risk finns för personskador eller egendomsskador till följd av
alkoholkonsumtion.

•

Merförsäljning tillämpas.

•

Individens integritet ej respekteras.

•

Användning av narkotika och andra illegala substanser förekommer.
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