Styrelsens svar på “Motion för alkoholservering på Supporterhuset”
- Kompletterande underlag inför beslut på motionen

Inledning
Med bakgrund av motionen “Motion för alkoholservering på Supporterhuset” så ställs
Supporterhuset inför ett ideologiskt ställningstagande. Styrelsen ställer sig neutral till motionen,
men poängterar vikten av att ta in olika aspekter i beslutet kring huruvida Supporterhuset som
förening ska beblanda sig med alkohol. I nuläget är Supporterhuset en alkohol- och drogfri miljö
som är certifierade av IQ. Styrelsen påpekar återigen att man varken yrkar på bifall eller avslag,
men ber medlemmarna överväga både positiva och negativa aspekter samt konsekvenser av
motionen.
Följande underlag är framtaget av rådande styrelse för Supporterhuset, och ska ses som ett
neutralt informerande underlag som vi hoppas underlättar ett rättvist och nyanserat beslut i den
ideologiska frågan kring alkohol på Supporterhuset.
Underlag i punktform
Antal punkter på för- och nackdelar kan variera. Det är upp till varje enskild medlem att
reflektera kring vilka punkter man tycker väger mest. Punkterna berör endast de ideologiska
aspekterna av alkoholserveringens vara- eller icke vara.
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Supporterhuset skulle kunna få ett mervärde i form av AW-kvällar, där medlemmar
träffas, umgås och knyter kontakter i Supporterhusets forum.
Medlemmar engagerar sig och driver ett projekt. Supporterhuset efterlyser ständigt
medlemsengagemang och ser positivt på en aktiv miljö där engagemang möjliggörs.
Eventuellt kan Supporterhuset locka nya målgrupper och nya medlemmar, och
Supporterhuset befäster sin roll som en förening för alla.
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Supporterhuset skulle inte längre vara en alkohol- och drogfri miljö. Certifieringen från IQ
skulle bli borttagen, dock genererar certifieringen inget för varken ekonomin eller i övrigt
samarbetsmässigt. Det är en symbolisk certifiering för verksamheten som helhet i
dagsläget.
Företagsmedlemmarna står för en stor och viktig intäkt för vår förening. Idag sponsrar de
en alkoholfri miljö. Vid första kontakt med en handfull sponsorer framgick det dock inte
någon ändrad inställning vid eventuellt bifall på motionen. Däremot kunde ingen
företagsmedlem svara på huruvida de skulle fortsätta stötta föreningen vid en eventuell
incident relaterat till alkohol. Notera att alla företagsmedlemmar ännu inte har
återkopplat.
Supporterhuset är öppet för alla åldrar. Normalt rör det sig en del icke-myndiga personer
i flaggverkstaden - där alkohol eventuellt hade behövt förvaras.
Om något incident sker i samband med alkoholservering - vilka konsekvenser skulle
detta innebära för Supporterhuset?
Styrelsens ansvar riskerar att bli betydligt större.

