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Handlingar

Styrelsemöte F07–HT18
Ledningscentralen, tisdagen 11/12 kl 17.15

Handlingar
§1

O.F.M.Ö.

(Beslut)

§2

Närvaro

(Beslut)

§3

Adjungeringar

(Beslut)

§4

Val av justerare

(Beslut)

§5

Godkännande av dagordning

(Beslut)

§6

Meddelanden

(Information)

§7

Rapporter

(Information)

§8

Regler för uthyrning

(Beslut)

§9

Förlängning av äskning ur investeringsfonden

(Beslut)

§ 10

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

(Beslut)

Tillsatt
F02–HT18
F06–HT18
F06–HT18

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp om GDPR
Arbetsgrupp om Databas
Arbetsgrupp om sektionens lokaler

Sammankallande
Jakob Navrozidis
Emil Sandelin
Jakob Navrozidis

Redovisning
F07–HT18
F03–VT19
F02–VT19

§ 11

Övrigt

(Beslut)

§ 12

Nästa möte

(Beslut)

§ 13

O.F.M.A.

(Beslut)
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Handlingar
§8 Regler för uthyrning
Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in bilaga 1.

§9 Förlängning av äskning ur investeringsfonden
Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in följande: Jag har beställt blocken nu men de lär antagligen levereras efter årsskiftet och då borde vi förlänga äskningen lite till. Jag yrkar därför på att förlänga
äskningen för sektionsblocken ur investeringsfonden till 2019-02-28.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande

-sektionens styrelse
Antagen på styrelsemöte F5–VT14

Regeldokument

Regler vid uthyrning och utlåning
Innan du ska låna ut eller hyra något som tillhör sektionen:
1. Se till att den som hyr/lånar är införstådd med reglerna i detta dokument.
2. Vid uthyrning/utlåning skrivs ett kontrakt som finns att hämta på Syster Kents i Ledningscentralen.
3. Då något går sönder under uthyrningen/utlåningen tas en avgift ut enligt kontrakt som ersättning
för skadan.
4. Lämnas en lokal ostädad kommer en städavgift tas ut enligt kontrakt.
5. Styrelsen och ordförande har var för sig rätt Medlemmar i styrelsen och nämnden samt av dessa
utsedda funktionärer har rätt att besluta om uthyrning eller utlåning av alla sektionens föremål
samt utlåning av sektionens lokaler.
6. Utöver styrelsen och ordförande har följande funktionärer rätt att Utöver lokaler bokade via hemsidan samt bilen kan man låna/hyra ut föremål samt låna ut lokal, enligt nedanstående tabell:
Föremål/lokal
Systemkamera, blixt, mikrofon
Tält
Högtalare
Verktyg
Svarta bord + stolar (4/bord)
Vita bord + stolar (6/bord)
Porslin (Kuvert)
Grill
PA-system
Köksmaskin
Ståbord
Caféet

Funktionär
Sanningsminister
Prylmästaren
Prylmästaren
Prylmästaren
Sexmästare
Sexmästare
Sexmästare
Sexmäsare
Sexmästare
Sexmästare
Ståbordsansvarig FNU-ledamot
Cafémästarna

7. Vid återlämning av föremål kontrollerar funktionär som hyrt ut att det är i samma skick som vid
utlånings- eller uthyrningstillfället samt fyller i kontraktet.
8. Vid återlämning av lokal kontrollerar funktionär som lånat ut att lokalen är städad.
9. Undantaget Beerit hyr sektionens utskott lokaler och föremål utan kostnad.

