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Beskrivning av verksamheten
Östgöta Nation är en av Lunds tretton studentnationer. Nationens huvudsyfte är att verka som en
studiesocial samlingspunkt för Lunds universitets studenter. Vi erbjuder ett brett utbud av
aktiviteter och nöjen för att berika studenternas fritid och ge dem praktisk kunskap inom bland
annat hur man driver olika projekt, arbetar i grupp och utvecklar sin ledarskapsförmåga. Vi erbjuder
även boende till studenterna och en gemenskap utanför universitetets lärosalar. Östgöta Nation har
cirka 2000 inskrivna medlemmar, varav cirka 200 är aktiva inom nationens olika utskott. Nationen
leds av ett quratel som arbetar heltid med verksamheten. Till sin hjälp har de ett seniorskollegium
(styrelsen) som fungerar som ett rådgivande organ som arbetar långsiktigt och utvecklande med
nationens framtid. Nationen har även en Inspector och två Proinspectorer som överblickar
verksamheten och stöttar quratelet och seniorskollegiet i sitt arbete. Nationens högst beslutande
organ är nationsmötet där nationens medlemmar fattar de viktiga besluten om nationens framtid.
Den verksamhet som Östgöta Nation erbjuder är bred och lärorik. Vi har bland annat en kör,
idrottsverksamhet och ett fotoutskott. Våra medlemmar erbjuds utbildningar av olika slag som ska
främja deras arbete inom och utanför nationsvärlden. Vi har lunch-, pub-, klubb- och
restaurangverksamhet flera gånger i veckan samt flera traditionella östgötska fester under året. Allt
nationsarbete sker ideellt. Verksamheten är uppdelad i olika utskott som leds av quratelets
förtroendevalda förmän.
Den verksamhet på nationen som innefattar alkohol bedrivs främst på torsdagar och lördagar. På
torsdagar ojämna veckor har vi vår traditionella pub, Punkan, mellan 19.00-00.00 och torsdagar
jämna veckor har vi klubben Downtown mellan 22.30-02.00. Downtown föregås av en sittning
som startar klockan 19.00. På lördagar driver nationen sittning och klubbverksamhet vid namn
Sunset från klockan 19.00 till 02.00.

Syfte
Syftet med Östgöta Nations alkohol- och narkotikapolicy är att samla de bestämmelser som finns
inom nationen tillsammans med de lagar och förordningar vi står under för att på bästa sätt kunna
upplysa våra aktiva medlemmar och på så sätt implementera policyn i nationens olika verksamheter.
Genom att aktivt arbeta med alkohol- och narkotikapolicyn ska verksamheten på Östgöta Nation
bedrivas på ett sätt som är välkomnande, roligt, engagerande och tryggt. Syftet med denna policy
är inte att förhindra drickandet hos studenter som gästar vår nation, utan att se till att försäljningen
sker på ett ansvarsfullt sätt och att de negativa effekterna och problemen av överdriven
alkoholkonsumtion belyses och förhindras.
Alkohol- och narkotikapolicyn är uppdelad i fyra delar. I den första delen behandlas frågan om
nationens verksamhet där regler för utskänkning, servering och utbildning av våra aktiva innefattas.
Den andra delen rör förhållandet till våra gäster och arbetet för att göra deras besök på nationen

så behaglig och trygg som möjligt. Den tredje delen tar upp arbetet med nationens externa
relationer. Den fjärde och sista delen behandlar narkotika.
Nationens Qurator är ytterst ansvarig för att denna policy efterlevs och hålls uppdaterad.
Qurator tillsammans med ProQurator Social tillser att nationens förmän hålls informerade om
innehållet i policyn.

1. Verksamheten
1.1

Utskänkning
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Prissättning på alkoholen ska vara konsekvent och avspegla inköpsvärdet och alkoholhalten
i en proportionell skala, dvs. det svagaste alternativet bör också vara det billigaste. Utöver
de vanliga alkoholfria alternativen så som läsk, juice och vatten ska det finnas billiga och
attraktiva alkoholfria alternativ som marknadsförs tydligt i drinklistor och menyer. Vatten
ska alltid vara gratis och tillgängligt.
Vi säljer inte under några omständigheter alkohol efter den tidpunkt som vårt
alkoholutskänkningstillstånd anger. All alkoholutskänkning ska upphöra 15 minuter innan
stängningsdags eftersom gästen ska ha tid att dricka upp det denne köper innan stängning.
Efter 01.45 erbjuds endast alkoholfria alternativ.
De som arbetar i de alkoholrelaterade utskotten ska alltid avvisa de gäster som är märkbart
påverkade från lokalen. Utskänkningen ska följa alkohollagens bestämmelser om
återhållsamhet, ordning och nykterhet.
Mat ska finnas tillgänglig för försäljning under hela verksamhetskvällen, till ett förmånligt
pris.
All otillåten utskänkning är förbjuden. Vid sådan upptäckt kommer vederbörande att nekas
möjlighet att vara serveringsansvarig på nationen och ytterligare konsekvenser kan
tillkomma om quratelet och/eller seniors anser att det är nödvändigt.

Utbildning och kontinuitet







Alla ansvariga inom våra alkoholrelaterade verksamheter bör genomgå den grundläggande
alkoholutskänkningsutbildningen som arrangeras av kommunen, AF, KK och LUS. Övriga
förmän, aktiva och inskrivna som vill ska även de ha möjligheten att genomgå denna
utbildning i ansvarsfull alkoholhantering (A-cert).
Det måste alltid vara minst två personer i quratelet som genomgått den C-certifierade
utbildning som ges av organisationerna ovan. Det är vidare önskvärt om även en
serveringsansvarig per kväll har genomgått en alkoholutbildning på B-nivå. Dessa personer
ska aktivt verka för att deras kunskaper och erfarenheter kommer både nationen och dess
aktiva till godo.
Inom nationen ska quratelet med hjälp av Seniorskollegiet granska nationens verksamhet
ur policyperspektiv samt se till att kontinuiteten och arbetet med policyn bibehålls. En
revidering av policyn bör ske åtminstone vartannat år.
Alla förmän ska ta del av nationens alkohol- och narkotikapolicy. Förmännen för de
alkoholrelaterade verksamheterna ansvarar även för att deras tjänstemän har läst den
sammanfattade policyn innan de börjar arbeta i utskottet. För att få alkoholpolicyn att
fungera ska det finnas tydliga informationskanaler mellan quratel och förmän, samt mellan
förmän och de aktiva. Informationskanalerna är bl.a. brandövningen, uppstarts- och
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utvärderingssamtal samt förmännens samling och samtal med sina tjänstemän i början av
arbetspasset.
Alkohol- och narkotikapolicyn ska aktivt marknadsföras genom nationens mediala kanaler,
exempelvis hemsidan, men även genom diskussion och information mellan de aktiva på
nationen.
Genom att föra en ständig dialog med nationens externa kontakter får vi en utvärdering av
vår verksamhet och därmed upplysning om vad som eventuellt behöver förbättras.

Allmänna förhållningar





Verksamheten ska bedrivas för studenter, av studenter på ett professionellt och effektivt
sätt. Ambitionen för att öka standarden och medvetenheten ska konsekvent uppmuntras.
Nationens aktiva och inskrivna ska kunna känna sig delaktiga och förstå syftet med både
nationen och verksamheten.
Glaskross är förbjuden utomhus från och med 22.00.
Alkoholhaltiga drycker får inte under några omständigheter tas ut ur verksamhetslokalen
eller förtäras inne på toaletterna. Har gästen med sig egen alkoholhaltig dryck stoppas
denne i dörren tills de lämnat drycken eller slängt den. Skulle medhavd dryck förtäras av
någon i lokalen kommer denna att beslagtas och vederbörande avhysas från lokalen.

2.

Nationens gäster

2.1

Insläpp
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Entrévärdarna har som uppgift att kontrollera att nationens besökare är myndiga studenter
med nationstillhörighet. De ska även kontrollera att studenter från andra universitet och
högskolor i Sverige eller utlandet har kuratorskollegiets tillfälliga ”gästlegitimation”.
För att bättre kunna kontrollera alkoholkonsumtionen inne i lokalerna och bibehålla en
trevlig atmosfär har entrévärdarna möjligheten att neka gäster inträde om de är för berusade
och avvisa överförfriskade gäster.
Entrévärdarna ska ha en lugnande och betryggande effekt på eventuell köbildning utanför
nationen. De ska, liksom alla som arbetar under kvällen, ha en vänlig och välkomnande
attityd, men ändå vara konsekvent bestämda för att undvika att irritation uppstår. Vid lång
köbildning och förseningar ska vakter och de som arbetar hålla kön informerad om
tidsåtgång och förhållande i lokalen.
Under kvällens verksamhet och fram tills dess att gästerna gått hem ska entrévärdarna hålla
uppsikt över området kring Adelgatan och Hjortgatan. De ska se till att gäster inte stör
nationens grannar eller beter sig olämpligt på annat sätt utan- och innanför nationens
lokaler. Skulle så ske kan dessa bli avvisade från nationens verksamhet.

Besöket



Under besök på Östgöta Nation ska alla gäster känna sig välkomna och trygga. Östgöta
Nation tar kraftfullt avstånd från alla former av trakasserier i enlighet med nationens
likabehandlingspolicy.
Vid en eventuell kris eller oförutsedd händelse kommer Östgöta Nations krisplan att
fungera som handlingsplan. Beroende på om händelsen innefattas av
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likabehandlingspolicyn kommer handlingsplanen för likabehandlingsärenden följas och en
incidentrapport att skrivas.
Miljön såväl inne som ute ska vara ordningsam, ren och behaglig. Särskild vikt ska läggas
på ljudvolymen i lokalen, vilken kontrolleras och stävs av ett så kallat Sound ear och gratis
öronproppar till den som vill ha sådana. Ljudnivån i lokalen ska inte heller innebära några
olägenheter för nationens grannar och regleras därefter.
Discjockeys på Östgöta Nation ska vara införstådda med nationens förhållningar vad gäller
ljudrestriktioner och efterfölja dessa.

Överkonsumtion
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För att undvika överkonsumtion ska inga förmånliga erbjudanden med exempelvis kvällens
drink till rabatterat pris eller liknande ges till gästerna. Nationen säljer inte heller hela flaskor
sprit över disk under kvällen utan endast drinkar och shots som maximalt innehåller 3 cl
starksprit.
Gästernas alkoholkonsumtion kontrolleras av tillståndsinnehavaren, eller av denne utsedd
serveringsansvarig, dvs. de ansvariga förmännen, tillsammans med de som arbetar under
kvällen.
I den omfattning det är möjligt ska de som arbetar under kvällen se till att märkbart
påverkade gäster tas hand om av sina vänner eller personal och avvisas därefter från platsen.
Gäster som uppträder olämpligt och är märkbart påverkade ska inte vara en olägenhet för
andra gäster utan avvisas från verksamheten i enlighet med punkt 2.4.
Alla former av illegala droger är förbjudna på Östgöta Nation. Föreligger misstanke om att
en gäst är påverkad av eller besitter någon sådan drog ska berörda myndigheter kontaktas.
Se vidare punkt 4.

Hemgång







Lokalen i vilken verksamhet skett ska vara utrymd på gäster senast en halvtimme efter det
att serveringstillståndet upphört att gälla.
Östgöta Nation ska verka för att gästernas hemgång medför så små störningar som möjligt,
bland annat genom effektiv utdelning i garderoben och vakternas lugnande arbete vid
eventuell köbildning som uppstår vid garderoben.
Grannar ska även skonas från störning i största möjliga mån genom att se till att gästerna
går hem fort och inte blir kvar utanför nationen efter stängning.
Om en gäst under kvällen eller efter stängningsdags uppvisar en sådan berusning att man
kan befara att personen försätter sig i situationer denne inte klarar av med fara för liv och
hälsa ska Östgöta Nation göra allt som är möjligt för att personen antingen blir
omhändertagen eller ser till att personen kommer hem tryggt och säkert. I fall där personen
ifråga är för onykter för att ta sig hem på egen hand, och inte heller har något sällskap som
kan ta hand om denne, ska nationen se till att hjälpa personen att ordna hemtransport,
exempelvis genom att beställa taxi. Personer som utgör en risk för sig själva och andra ska
tas omhand och om så behövs ska polis och/eller sjukvårdare tillkallas.
De ansvariga för kvällen ska känna sig trygga i att veta vilka alternativ som finns och när
vilket alternativ bör användas för ett eventuellt hemskickande av gäst. Ordningsvakterna
finns också på plats och kan hjälpa till i avgörandet av överförfriskade gäster och huruvida
dessa behöver hjälp eller klarar av att ta hand om sig själva. Det är viktigt med en öppen
dialog och ett aktivt samarbete med ordningsvakterna.

3.

Externa relationer




4.

Ett organiserat samarbete ska finnas mellan nationerna i citysamarbetet, det vill säga
Östgöta, Lunds, Göteborgs och Malmö Nation. Dessa nationer har ett gemensamt ansvar
för nationsverksamheterna i området och har också en gemensam plattform för diskussion,
ansvarsfördelning och städområden. Det är viktigt med en fortsatt god dialog med
grannarna i kulturkvadranten.
Varje termin ska nationerna ovan träffa polis och tillståndsmyndigheten för utvärdering
och uppföljning av nationernas arbete. Detta görs oftast gemensamt med samtliga nationer
i Kuratorskollegiet.

Narkotika







Östgöta Nation och Östgötagården tar starkt avstånd från brottslig verksamhet och i detta
innefattas även narkotika.
Föreligger misstanke om narkotikabruk av nationens medlemmar, Östgötagårdens
hyresgäster eller personer som vistas i Östgötagårdens lokaler leder detta till en varning där
medlemskap, hyreskontrakt samt lämplighet som aktiv kan förverkas. Utöver detta
kontaktas även socialnämnd samt polis.
Anabola steroider omfattas också av narkotikabegreppet varför användning av dessa ska
avstås av samtliga medlemmar och hyresgäster.
Vid verksamhet tillkallas polis och personen avlägsnas från plats om det finns misstanke
kring innehav och/eller användning av narkotika. Hittad narkotika i nationens lokaler rörs
inte, utan man inväntar polis.
Utöver interna utbildningar ska quratelet uppmuntra berörda för- och tjänstemän att aktivt
deltaga i externa utbildningar som till exempel A- och B-cert i ansvarfull alkoholhantering
för att få en förståelse och lättare kunna upptäcka om någon nyttjar illegala droger i
lokalerna.

