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Finlands Svenska Rollspelsförening rf strävar efter att vara en gemenskap där
personer i alla åldrar tryggt kan umgås. Detta innebär bland annat att föreningens
evenemang ska vara en plats fri från berusning och där minderårigt drickande inte tolereras.
Samtidigt är lajv en livsimiterande hobby, där alkohol ibland förekommer i simulerad form
och i speciella fall även i verklig form. Denna policy förtydligar Elorias förhållningssätt till
alkohol under sin verksamhet.

Berusning under Elorias verksamhet
Uppenbar berusning är alltjämt förbjudet under all föreningsverksamhet eftersom det
kan medföra en säkerhetsrisk och påverka övriga deltagares trygghet. Detta gäller oavsett
när, var och hur berusningen är förvärvad.

Alkoholanvändning under Elorias verksamhet
Alkoholanvändning under föreningens evenemang är i regel förbjudet. Undantag kan
beviljas av styrelsen på begäran av evenemangets arrangör i något av följande specialfall:
– PERVASIVE-LAJV: Ansvarsfull alkoholkonsumtion kan tillåtas för myndiga personer
under så kallade pervasive-lajv, det vill säga lajv som pågår i det offentliga rummet, när
det sker vid en plats med utskänkningstillstånd (restaurang, krog eller motsvarande).
– SPECIELLA HÖGTIDER: Ansvarsfull alkoholkonsumtion kan tillåtas för myndiga
personer vid speciella högtider, som exempelvis föreningens jubileumsfester, när det
sker vid en plats med utskänkningstillstånd (restaurang, krog eller motsvarande).
– ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR: Ansvarsfull alkoholkonsumtion kan tillåtas för ett lajv eller
annat evenemang som har en åldersgräns på 18 år.
Om alkoholkonsumtion tillåts ska detta tydligt informeras om på evenemangets hemsida
eller motsvarande informationskanal.
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Alkoholanvändning under privata tillställningar
i anslutning till Elorias verksamhet
Det är vanligt att Elorias officiella verksamhet efterföljs av privata tillställningar, antingen
hemma hos någon privatperson eller ute i offentligheten. När föreningen hyr en plats så
övergår samvaron till en privat tillställning när man avlägsnar sig från platsen. När
föreningsevenemanget tar plats hemma hos en privatperson ska det finnas en tydligt utsatt
tidpunkt när evenemanget tar slut.
Föreningens policy kan i teorin inte tillämpas på dessa privata tillställningar,
men i praktiken kan man anta att det är i allas intresse att den sociala samvaron
fortsättningsvis ska vara trygg och givande för samtliga deltagare. Därför ger Eloria
följande starka rekommendationer gällande privata sammankomster i anslutning till officiell
föreningsverksamhet:
– Minderåriga ska ha sin vårdnadshavares tillåtelse att delta.
– Myndiga personer i sällskapet ska bete sig ansvarsfullt och se till att minderåriga
inte dricker alkohol.
– Vårdnadshavare till minderåriga ska ha tillgång till telefonnumret till en myndig
person i sällskapet, för att vid behov kunna diskutera den privata tillställningens
natur. Om tillställningen ordnas hemma hos någon kan den myndige personen med
fördel vara hemmets ägare.
– Om en privat tillställning endast är till för specifikt inbjudna ska detta vara tydligt
informerat för att undvika missförstånd.

Frågor och förtydliganden
Styrelsens ordförande kan med fördel kontaktas om det finns frågor kring denna policy:
ordforande@eloria.fi
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