Kårhuset Lund, 2016-04-13
Fullmäktige

Dessa riktlinjer beskriver rutiner kring att hyra in vakter till större fester i Gasquesalen, såväl
till fester arrangerade av Teknologkårens centrala organisation som dess sektioner och
externa hyresgäster.

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Teknologkåren har en trygg miljö och god
alkoholkultur kopplat till sina evenemang genom att jobba mot att följa alkohollagen och
alkoholpolicyn.

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation.

Utkast färdigställt av: Karin Dammer
Ursprungligen antagen enligt beslut: S06-12/13
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


S14-15/16 (Styrdokumentsgruppen)

För att säkerställa att vi under alla våra event följer alkohollagen och vår egen alkoholpolicy
bör externa vakter hyras in under större fester i Gasquesalen. Dessa kan se till att ingen som
är för berusad eller påverkad av andra droger släpps in i eller vistas i lokalen vilket också
leder till att garderobspersonalen kan jobba i en säker arbetsmiljö. Viktigt är att ha i åtanke
att det trots att det är en Sektion eller annan organisation som hyr lokalen och står på
alkoholtillståndet kommer det att i viss mån drabba även Teknologkåren om något skulle gå
fel under en uthyrning.
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Teknologkåren ska därför alltid ha vakter vid en större fest i Gasquesalen enligt följande:









Vid uthyrning till Teknologkåren eller Sektion vid Teknologkåren för sittning ska
vakter finnas under hela tillställningen, enligt behov. Undantag från vaktkrav kan
göras i samband med sittningen beroende på dess karaktär.
Vid uthyrning till Teknologkåren eller Sektion vid Teknologkåren för nattklubb ska
vakter finnas under hela tillställningen, enligt behov.
Vid uthyrning till extern organisation för alla typer av event ska vakter finnas under
hela tillställningen, är det en sittning med eftersläpp bör det finnas fler vakter under
eftersläppet än under sittningen.
Undantag från ovanstående regler kan göras i samråd med Aktivitetssamordnaren.
Aktivitetssamordnaren bestämmer vilka vakter som ska hyras in. Om extern
organisation vill hyra in egna vakter ska detta godkännas av Aktivitetssamordnaren.
Antalet vakter bestäms av Aktivitetssamordnaren i samråd med eventuell Sektions
eller annan organisations sexmästare eller motsvarande.
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