Alkoholpolitik i Radikal Ungdom
Denne politik gælder alle landsarrangementer i Radikal Ungdom. Lokalforeninger i Radikal
Ungdom fastlægger selv sine egne alkoholpolitikker.
Der skal altid være minimum to ædruvagter ad gangen. På Sommerlejr, Politisk
Kongres og Landsmøde skal der dog være tre. Når man er ædruvagt, skal man holde
sig ædru til festen er slut. Man må gå i seng kl. 02.00 eller efter aftale med
arrangørerne. Man skal dog være til rådighed hele natten. Minimum én af
ædruvagterne skal have kørekort, og ædruvagterne har fri bar i non-alkoholiske
drikke. Minimum én af ædruvagterne skal være medlem af landsledelsen, valgt
arrangør til arrangementet eller trustmember.
Unge under 16 år skal medbringe en underskrevet tilladelse fra sine forældre eller
værge til hvert landsarrangement, ellers må der ikke udskænkes alkohol for
vedkommende. Denne skal afleveres til den arrangementsansvarlige ved
arrangementets begyndelse.
Til tre-dages arrangementer må der ikke serveres shots den første dag.
Sommerlejren er dog undtaget fra denne regel.
Radikal Ungdoms fester er som udgangspunkt forbeholdt Radikal Ungdoms
medlemmer. Skulle der komme folk udefra, er arrangørerne i sin ret til at smide
dem ud.
Der skal være alkoholfrie alternativer i baren til alle arrangementer, og vi
tilstræber alkoholfrie aktiviteter. Vi respekterer hinandens grænser - også når det
kommer til alkohol.
Ædruvagterne har i samarbejde med de baransvarlige ansvaret for, at festen
forløber godt og sikkert, og i den forbindelse har de også myndighed til at beslutte,
hvornår noget er gået for vidt. Hvis et medlem opfører sig uacceptabelt, har
Forretningsudvalget i yderste tilfælde ret til at fratage medlemmet sin
rejserefusion til det pågældende arrangement. Det samme gælder ædruvagter, som
ikke lever op til deres ansvar.
Man skal være minimum 15 år for at stå i baren, og hvis der
ønskes udskænkning af alkohol, skal det ske under ansvar af en som er fyldt 18 år.
Er dette ikke muligt at opnå, er det landsledelsens ansvar at drive baren.
Ædruvagterne eller arrangørerne har mulighed for at udvise en baransvarlig fra
baren, hvis vedkommende er for beruset.
Forud for et landsarrangement aftaler arrangører og baransvarlige, hvornår der
åbnes for salg af alkohol. Forud for hovedbestyrelsesmøder aftales dette med
hovedbestyrelsesforpersonskabet.

