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DROGPOLICY 
Kulturföreningen Katrinas styrelse har den 18.9.2014 godkänt följande grundprinciper för bruk av 
alkohol i föreningens verksamhet. 

Föreningens verksamhet bygger inte på bruk av alkohol 

Föreningens mål är aD producera musikevenemang på en professionell och högkvalitaEv nivå. I 
prakEken betyder deDa konserter, direktsända digitala operaföreställningar, Katrina kammarmusik 
och i enstaka fall större produkEoner som musikteatern Katrina, operan Rödhamn och den aktuella 
samnordiska operaföreställningen Magnus-Maria. 

Alla dessa evenemang framförs i offentliga lokaler där regler för utskänkning av alkohol och 
tobaksrökning finns. I samband med operaföreställningarna serveras alkohol innan 
föreställningarna och i pauserna. Operakonsten är förknippad med en viss glamour med 
mousserande viner. Vid operaföreställningarna serveras mousserande och andra viner. Alkoholfria 
alternaEv finns allEd. De som serverar innehar vederbörliga Ellstånd. 

Kulturföreningens publik är vanligtvis på den äldre sidan. Den klassiska musiken aDraherar en 
publik som är sEllsam, lyssnande och reflekterande. KonsRormen som sådan lockar inte publik 
med behov av starka utlevelser och droger av olika slag. 

Om någon Ell äventyrs skulle uppträda överförfriskad i samband med föreningens 
musikevenemang finns det god beredskap aD hantera situaEonen. 

Katrina kammarmusik 

Katrina kammarmusik är en musikfes6val för kammarmusiker som samlas i Mariehamn den första 
veckan i augus6 varje år. Fes6valen inleds med eC cocktail-party som Mariehamns stad står för. 
Under fes6valen bjuds ar6sterna och de som jobbar frivilligt dagligen på mat och dryck. Då bjuds 
på öl och vin men också alkoholfria alterna6v finns. Middagarna är familjära och eKersom 
musikerna repeterar och konserterar intensivt under fes6valen är konsum6onen av alkohol mycket 
behärskad. Några problem i anslutning 6ll middagarna har vi inte noterat. 

Styrelsens alkoholbruk 

Styrelsen håller normalt sina möten i ABF-Ålands lokaler utan någon konsumEon av något slag. 
Mötena är korta och effekEva, högst två Emmar. Vid enstaka Ellfällen träffas styrelsen under mera 
läDsamma former, äter Ellsammans och tar kanske eD glas vin. Några behov av aD närmare 
formalisera dessa Ellställningar föreligger inte. 

Sammanfa&ningsvis kan konstateras a& föreningens verksamhet inte bygger på droger av något 
slag. Styrelsen anser a& alkoholbruket inom verksamheten fungerar klanderfri&
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