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FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående bidrag för roll-ups åt
Ekosystemtekniksektionen
Kårhuset Lund, 2017-04-13
Norea Cardell, PR-chef Ekosystemtekniksektionen -16/17
Henrik Andersson, Arbetslivkontakt Ekosystemtekniksektionen -17

Motion angående äskning från Kåren för
roll-ups åt Ekosystemtekniksektionen
Bakgrund
Ekosystemtekniksektionen har haft en roll-up på långtsidslån av sin programledning. Nu har
programledningen bestämt att de vill ha tillbaka roll-upen. Styrelsen på W-sektionen har
därmed beslutat att trycka upp två nya roll-ups att ha för eget bruk, till exempel under vår
arbetsmarknadsdag W-dagen. Som bekant är Ekosystemtekniksektionen inte sektionen med
störst tillgångar, varvid vi motionärer nu vänder oss till Kåren för ett visst ekonomiskt
bidrag. Vi ser dessutom gärna att TLTH’s logga finns representerad på dessa roll-ups, vilket
känns naturligt om Kåren har bidragit med pengar.
En roll-up kostar 995 kronor exklusive moms. Beställs två fås viss rabatt: 895kr/st, vilket ger
en total kostnad på 1790 kronor.

Förslag
Motionärerna föreslår att Kåren ger Ekosystemtekniksektionen ett bidrag för två nya rollups, där Kårens logga tydligt kommer att finnas representerad.
Vi yrkar därför på
att

Kåren ger Ekosystemtekniksektionen ett ekonomiskt bidrag på upp till 2000
kronor för två stycken nya roll-ups.

I Ekosystemtekniksektionens tjänst, dag som ovan

NOREA CARDELL

PR-chef Ekosystemtekniksektionen 16/17
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The 2017
Lund University
iGEM competitors

What is iGEM?
iGEM, the International Genetically Engineered Machine, is an international
team competition in Synthetic Biology that attracts thousands of motivated
students annually from all over the world.

42

countries

280
teams

5.6k

participants

The year-long process aims to provide students the opportunity to develop the
interdisciplinary skills necessary to contribute to the advancement of the field of
Synthetic Biology and develop smart, contemporary solutions to both present and
future challenges. It offers prominent universities an opportunity to showcase its
academic prowess which facilitates recruitment of top tier students and researchers.

The process
The competition offers the participants
invaluable experience by allowing them
to take part in every step of the research
process. Supervised by working
professionals within their respective
fields, the students select a problem to
tackle and begin the research journey
to materialize their concept. The
initial effort during the spring focus on
acquiring adequate funding to support
the team throughout the development,
implementation
and
presentation
of the idea. At the beginning of the
laboratory part of the project, the iGEM
foundation facilitates access to the
necessary biological building blocks,
the so-called BioBricks, for expressing
desired biological functions. The rest of
the spring and summer are then used to
work on the identified problems and any
challenges that present themselves.
Every accomplishment is thoroughly

documented
and
continuously
summarized on a self composed team
website.
The competition culminates in early
November at the Giant Jamboree in
Boston, Massachusetts, where all the
teams present their ideas to fellow
competitors. The event will also offer the
opportunity to participate in workshops,
social networking activities for
professional and academic development
and be published by the Public Library
of Science in the PLoS iGEM collection.

“The genetic code is 3.6 billion
years old. It’s time for a rewrite.”
Tom Knight

Godfather of Synthetic Biology

Cutting edge biology
What is Synthetic Biology?
Synthetic Biology is a relatively modern
field of study, bridging the gap between
Biology and Engineering. It aims to
design and create innovative biological
systems and synthesize biological
machines to assist humans and the
environment alike. Advancements
in Synthetic Biology have allowed
scientists to, among other things,
program bacterial cells to produce
biofuels, target and suppress cancer
cells and create self-regulating systems
to combat insulin resistance in diabetics.
With endless applications in science
and technology, Synthetic Biology
will remain an integral part of future
scientific research.
Our project
Microplastic accumulation in the sea is
an ever growing worldwide issue that

stems from maintenance of modern,
wasteful lifestyles. In Sweden alone
several thousand tons of microplastics
are released, according to the Swedish
Environmental Research Institute.
These microplastics take many years to
degrade in nature and affect organisms
all along the food chain.
Our ambition is to take part of the
current research and develop a smart and
sustainable solution for the detection and
determination of microplastics content
in the environment. This will be done
by designing a method to genetically
engineer the metabolic pathway of
bacteria to produce enzymes with the
ability to recognize microplastics. To
assure the relevancy of our project,
an integral component will be the
possibility of real world applications.

Meet our team
We are an ambitious team from the Faculty of Engineering and the Faculty of
Medicine at Lund University with a passion for sustainable advances within science
and technology. Our strength as a team stems from our diversity; a virtual necessity
due to the interdisciplinary nature of Synthetic Biology.
Kristina Sturk

MSc in Biotechnology

Albert Anis		

Isabelle Hallgren

BSc in Biotechnology

Adham Sakhnini
BSc in Engineering
			Mathematics

Marcus Rettig
BSc in Computer Science
			and Engineering

BSc in Chemical Engineering

Sofia Classon

BSc in Biotechnology

Emma Samuelsson BSc in Biotechnology

Rebeka Kovačič

MSc in Biotechnology

Frida Rosman

Naomi Hedman

BSc in Biomedicine

MSc in Biotechnology

Julia Dobrich
BSc in Engineering
			Nanoscience
Malin Jönsson

MSc in Biotechnology

Peter Cornelis Skog BSc in Chemical Engineering

Our supervisors
Leif Bülow is a professor of Biochemistry at the Division
of Pure and Applied Biochemistry at the Faculty of
Engineering of Lund University. His research areas include
Biochemistry, Molecular Biology, Plant Biotechnology and
Medical Biotechnology. His research group has succeeded in
synthesizing artificial blood with the help of hemoglobin from
sugar beet. This could alleviate the current shortage of donor
blood.

Ed van Niel is an associate professor at the Division of
Applied Microbiology at the Faculty of Engineering of Lund
University. His research areas include microbial physiology,
metabolic modelling, probiotics and biofuels. His research
group is developing a dark hydrogen fermentation process using
extreme thermophiles fermenting biomass hydrolysates as part
of a biorefinery process.

Help us make the world
a better place
The iGEM project has a lot of moving
parts and we need your support. Your
contributions will ensure that we can
participate in the competition and
present our project at both the Nordic
iGEM conference in Copenhagen and
at the Giant Jamboree hosted by the
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) in Boston, USA.
To show our gratitude, we will proudly
display your name and brand on all
of our social media outlets as well as
our team attire, ensuring that it will
be synonymous with the promotion of
innovation and excellence in science.
You will be invited to take part in the
events we will host throughout the year
and receive frequent updates that will
demonstrate the real impact of your
donation.

Recognizing the opportunity to
demonstrate the research capacity of its
students, LTH has graciously offered
to cover the general registration fee
alongside the cost of supervisors and
laboratory rent - valued at 185 000 SEK.
Registration:
- Team fee
- General fee

80 600 SEK
40 000 SEK

Laboratory resources:
- Material
75 000 SEK
- Supervisor and rent 145 000 SEK
Travel expenses, Boston:
- Flight
78 000 SEK
- Lodging
45 500 SEK
LTH contribution

- 185 000 SEK

Total for 13 people

279 100 SEK

iGEM Lund 2017
“We strongly believe that international and interdisciplinary
collaboration is the key to scientific excellence and by
participating in iGEM we seek to strengthen our ties to
leading corporate innovators and the wider global research
community.”

We would love to book a meeting with you to discuss a potential collaboration.
Contact us at igemlund@gmail.com for further information.
Read more about the iGEM competition at www.igem.org.
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Stödjebrev
2017-01-30

Prog ra mnä mnde n fö r master ut bi l dn i ngar
Tho mas Hel l mark
Prog ra mnä mnds or df öra n de

Stödjebrev till Lunds universitets iGEM-lag 2017
iGEM är en tävling i syntetisk biologi (www.igem.org) till vilken Lunds universitet har
anmält ett lag bestående av studenter från LTH och Medicinska fakulteten. Under
året kommer studenterna driva ett eget forskningsprojekt och redovisa detta vid en
studentkonferens i Boston i november 2017. Tävlingens ledord; integritet, respekt,
ärlighet, samarbete, ansträngning och excellens stämmer väl överens med de
värderingar som vi från utbildningarnas sida vill förmedla och vi stödjer projektet till
hundra procent.
Studenterna ska självständigt komma fram med en tävlingsidé vilken de sedan genom
experimentellt arbete ska förverkliga och sprida kunskap om. Om de lyckas kan
projektet leda till nya uppfinningar tillgodo för en bättre värld. Lunds universitet kan
sponsra med laboratorielokaler med utrustning och handledning men för att kunna
genomföra medverkan fullt ut behövs andra finansiärer till t.ex. resor och kemikalier i
enlighet med lagets budget och jag hoppas att ni kan hjälpa till att stödja projektet.
Lunds universitets iGEM-lag har mitt och Medicinska fakultetens fulla stöd och vi ser
fram emot ett spännande projekt och år med intensivt forskningsarbete.

Lund 2017-01-30

Thomas Hellmark
Programnämndsordförande
Programnämnden för masterutbildningar

Postadress Programnämnden för masterutbildningar, BMC-B13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19
Mobil 070-942 50 85 E-post Thomas.Hellmark@med.lu.se Webbadress www.med.lu.se/pnm

Telefon 046-222 07 01,

Stadgar
iGEM Lund

Stadgar för iGEM Lund
Den första versionen av stadgarna fastställdes 6 april 2017.

Ändringar
Nedan beskrivs de ändringar som gjorts i stadgan samt i vilken paragraf förändringen skett och
på vilket möte det beslutades.
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§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är iGEM Lund.

§ 2. Ändamål
Syftet med föreningen är att ge dess medlemmar möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt
inom syntetisk biologi och därigenom främja medlemmarnas och allmänhetens intresse för
syntetisk biologi. Föreningen kommer att hantera de ekonomiska och materiella resurser som
krävs för att forskningsprojektet ska kunna genomföras. Den kommer också att verka för att de
medlemmar som genomför ett forskningsprojekt ska kunna tävla med projektet i den
internationella studenttävlingen iGEM (The International Genetically Engineered Machine). De
studenter kommer då att utgöra det lag som tillsammans planerar, genomför och presenterar
projektet. Föreningen verkar även för att underlätta för framtida medlemmar, det vill säga
alumner, att medverka i iGEM.

§ 3. Medlemsskap
Alla som på något sätt är eller har varit involverade i ett av föreningens forskningsprojekt kan
ansöka om medlemskap. Det görs genom styrelsen. Som medlem har man röst-, yrkande- och
närvarorätt på årsmöten. Vid särskilda situationer då en medlem anses motverka föreningens
ändamål kan den medlemmens medlemskap avslutas av styrelsen eller ett årsmöte om beslutet
får ⅔ majoritet. Ett styrelsebeslut gällande avsägande av medlem kan överklagas till årsmötet.

§ 4. Organisation
Belägen i Lund. Verksamhetsåret gäller från den förste januari till och med den trettioförsta
december.

§ 5. Beslut
Beslut sker via enkel majoritet krävs vid beslutstagande om inget annat anges i stadgarna.

§ 6. Firmatecknare
Firmatecknare är tre styrelsemedlemmar varav en av dem är ordförande och de andra är några
som beslutats av styrelsen. Då föreningen ingår avtal med extern part krävs underskrifter från två
firmatecknare.

§ 7. Årsmöten
Samtliga medlemmar har rätt att närvara på årsmötet som ska hållas en gång per år, med
undantag för extrainsatta årsmöten, och ska äga rum innan den trettioförsta mars. Styrelsen

ansvarar för att kallelsen till ett årsmöte ska skickas ut till medlemmarna minst två veckor innan
mötet äger rum.
Ett extrainsatt årsmöte kan utlysas av styrelsen eller det ordinarie årsmötet. Styrelsen är även
förpliktigad till att utlysa ett extrainsatt årsmöte om revisorerna eller minst hälften av
medlemmarna kräver det. På årsmötet väljs en styrelse, revisorer och en eventuell valberedning
för det kommande årets verksamhet.
Mötet är beslutsmässigt om antalet närvarande på mötet motsvarar minst halva antalet
styrelsemedlemmar för det aktuella verksamhetsåret. Årsmötet behandlar ansvarsfrihet för
föregående verksamhetsårs styrelse samt andra ärenden som antingen styrelsen eller medlem
önskar att ta upp. På årsmötet presenterar avgående styrelse en verksamhetsberättelse samt
årsresultat för sitt verksamhetsår.

§ 8. Styrelsen
Styrelsen utgör föreningens verkställande organ och utgörs av medlemmarna i laget för det
aktuella verksamhetsåret. En av medlemmarna innehar posten ordförande. Ordföranden är
ansvarig utgivare. Styrelsen ska kalla till styrelsemöte minst en gång i kvartalet. Styrelsemötena
är öppna för alla medlemmar. Varje styrelsemedlem har en röst.
§8.1. Efterträdare
De tre firmatecknarna ansvarar för att ta fram kandidater för nästa verksamhetsårs Team Leader
och Vice Team Leader. Förslagen presenteras sju kalenderdagar innan styrelsemötet då posterna
väljs in och det ska finnas möjlighet att motkandidera dessa poster. Styrelsen väljer in Team
Leader och Vice Team Leader. Dessa ansvarar därefter för att ta fram laget för det kommande
verksamhetsåret.

§ 9. Revisorer
Föreningen ska ha max två revisorer. Dessa väljs på det ordinarie årsmöte för det verksamhetsår
som granskningen avser. Det åligger revisorerna att avlägga en revisorsberättelse på årsmötet
efter avslutat verksamhetsår. Revisorerna får inte ha något ekonomiskt ansvar det verksamhetsår
de ansvarar för att granska.

§ 10. Stadgaändringar
Förändringar i stadgarna kan läggas fram av en styrelsemedlem eller av minst 10 medlemmar.
Ändringar kan endast ske på ett årsmöte och endast om ändringen stått med i kallelsen till
årsmötet. Förslaget ska lämnas in skriftligt till styrelsen minst 3 veckor innan årsmötet och
kräver ⅔ majoritet på årsmötet för att gå igenom.

§ 11. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan endast begäras av styrelsen eller minst 10 medlemmar.
Upplösning av föreningen kan endast ske på ett årsmöte och kräver ¾ majoritet. Kvarvarande
tillgångar ska doneras till iGEM Headquarters.

STYRELSEHANDLING
Motion angående förändringar i
rabattsatser vid uthyrning
Kårhuset Lund, 2017-05-07
My Reimer, Pedell 23.0

Motion angående förändringar i
rabattsatser vid uthyrning
Bakgrund
Kårens uthyrningsdokument har länge behövt uppdateras. De gamla dokumenten har varit
svåra att tyda för många av våra medlemmar, och har inte haft någon bra struktur. Många
priser och inventarier är heller inte längre aktuella.
Att detaljstyra priser i en riktlinje är inte ett effektivt sätt att arbeta. Pedellen med sitt utskott
har ofta en bra insyn i värdet i våra lokaler och inventarier. Riktlinjen ska mer finnas som ett
stöd för kåren vid prissättning av nya inköp, renoveringar och rabattsatser.

Förslag
Då jag fick krupp på hemsidan, dokumenten och då även rabattsatserna, har redan nya
dokument lagts upp på hemsidan. Många priser är samma som förut. De stora förändringar
som gjorts här är:
-

En hopslagning av musikhyran i Lophtethyran.
Johan Förberg har efter en genomgång av all teknik satt rimliga priser på våra
inventarier.
Högre hyra på Lophtet (ca 500kr, ej hyreskategori 1).
Dyrare med porslin till Lophtet, ökning med 50kr, då vi i höstas köpte nytt porslin.

Utöver detta har vi skrivit nya texter till hemsidan, delat upp dokumenten per lokal samt tagit
Bort vissa hyreskategorier samt gjort dokumentet ”mindre internt”.
Både det gamla dokumentet samt de nya finner ni efter denna motion.
Nya teknikpriser finner ni på hemsidan.
Att detaljstyra prissättning i riktlinjen ser jag ingen nytta med, då Pedellen med sitt utskott
har bra koll på värdet av våra inventarier.
Jag yrkar därför på
att

styrelsen fastslår riktlinjen för hyressättning med de nya ändringarna

I lokalhyrans tjänst, dag som ovan
MY REIMER
Pedell 16/17
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STYRELSEHANDLING
Motion angående förändringar i
rabattsatser vid uthyrning
Kårhuset Lund, 2017-05-07
My Reimer, Pedell 23.0

Riktlinjer för hyressättning
Ta bort

Lägg till

1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer reglerar bland annat prissättningen vid uthyrning av Teknologkårens lokaler
och tekniska utrustning. Pedellen innehar tolkningsrätt för dessa riktlinjer.

1.2.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en bra prissättning när det kommer till lokaler och
övriga saker för uthyrning. En bra prissättning tar hänsyn till att Teknologkåren i högre
utsträckning exempelvis främst vill stödja den centrala organisationen samt sektionernas
verksamhet.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Ursprungligen antagen enligt beslut: Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):
•
•
•
•
•
•
•

2007-06-03 ( - )
2009-03-03 ( - )
2009-09-07 ( - )
2010-01-12 ( - )
2013-06-26 ( - )
S14-15/16 (Styrdokumentsgruppen)
2017-05-02 ( My Reimer, pedell )

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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STYRELSEHANDLING
Motion angående förändringar i
rabattsatser vid uthyrning
Kårhuset Lund, 2017-05-07
My Reimer, Pedell 23.0

2.

Hyreskategorier

Tanken med hyressättningen är att hyresgäster ska veta vad marknadspriset är och sedan hur
vi subventionerar deras hyra beroende på vilken kategori de tillhör, stegen går om 20
procentenheter vardera.
1) Teknologkåren centralt och sektioner 80% rabatt
Denna kategori av hyresgäster ska ha så låga hyror som det bara är möjligt och
principiellt anser vi det inte vara fel att inkomster från andra hyresgäster subventionerar
detta. Målet bör vara att Teknologkårens lokaler ska vara de självklara valen och att
skapa ett levande Kårhus som medlemmar och funktionärer känner att de vill och har
råd att nyttja.
2) Samarbetsföreningar/Exresor 60% rabatt
Inställningen till dessa hyresintäkter är att de bör täcka de kostnader som uppkommit.
Det är dock mycket svårt att kalkylera på lönekostnader när det gäller andra än de för
arrangemanget arvoderade Kårhusservice och långsiktigt slitage.
3) Kårer/Studentföreningar/AF/LUS/Medlemmar i Teknologkåren privat 40%
rabatt
Mycket uthyrningar av denna typ skapar liv i Kårhuset och kan öppna studenternas i
Lund ögon för de möjligheter som Kårhuset innebär, även vid andra tillfällen. Denna
kategori av hyresgäster ska uppleva att Kårhuset är ett mycket bra och prisvärt alternativ
till övriga möjliga lokaler.
4) Andra studenter/LTH/Nationer 20% rabatt
Möjligheten för övriga studenter att hyra till rabatterat pris bör såklart finnas, här
placerar vi även vår goda vän LTH .
5) Företag/Andra externa hyresgäster
Dessa hyresgäster bör uppleva att Kårhuset innebär konkurrenskraftiga
marknadsmässiga priser.

Hyreskategorier och prissättning.
Teknologkåren har fastslagit ett antal rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har
samt vilka rabattsatser som tillämpas.

1. Teknologkåren centralt och sektionerna. 80%
Denna kategori är för den interna verksamheten på Teknologkåren och sektionerna. Målet är att våra
lokaler och resurser ska vara det självklara valet för våra medlemmar.

2. Fria föreningar. 60%
Fria föreningar är en erkänd del av Teknologkårens verksamhet och involverar många av våra
medlemmar.

3. Lunds Studentkårer/Teknologer privat 40%
Mycket uthyrningar av denna typ skapar liv i Kårhuset och öppnar upp för bra samarbete mellan
Lunds Studentkårer. Vi vill även att våra medlemmar privat ska kunna nyttja våra resurser och lokaler.

4. Nationer/LTH/Moroten och Piskan/AF/Övriga studenter 20%
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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STYRELSEHANDLING
Motion angående förändringar i
rabattsatser vid uthyrning
Kårhuset Lund, 2017-05-07
My Reimer, Pedell 23.0

För främjande av hela Lunds studentverksamhet.

5. Företag/ Andra externa hyresgäster
I diskussionen när det gäller subventionering av vissa hyror bör en betänka att mycket
uthyrningar av typen 1 kan hindra uthyrningar av typen 5 och en bra balans mellan pris och
vilken typ av uthyrningar som genomförs bör skapas. Dessutom är det i detta sammanhang
viktigt att poängtera att det är syftet med uthyrningen som ska räknas, det vill säga vem
arrangemanget vänder sig till. Exempelvis hamnar en fest anordnad av en exresa för ett
företags anställda självklart under kategori 5.

2.1.

Prisriktlinjer

Prissättningen när det gäller kategori 1 bör vara något annorlunda än för övriga kategorier.
Ingen direkt hyra för lokalerna bör tas, utan de enda nödvändiga kostnaderna för dessa bör
vara för visst slitage i lokalerna, diskmedel och annat städmaterial som Teknologkåren står
för i samband med uthyrning samt för den Kårhusservice som erfordras.
Aktuella priser och inventarier finns specificerade på Teknologkårens hemsida, www.tlth.se,
under de olika flikarna under Uthyrning. Pedellen sätter grundpriserna i samråd med
Husutskottet och Kårstyrelsen. Teknologkåren reserverar sig för fel och ändringar på
hemsidan.

3. Generella boknings- och hyresförhållanden
Lokaler är bokningsbara för kategori 1 tidigast 6 månader i förväg och för övriga kategorier
tidigast 3 månader i förväg. Undantag kan endast göras av Pedellen.
Datum för kontraktsskrivning skall ligga inom två veckor från det att bokning har inkommit.
DJ-båsen i Teknologkårens lokaler får endast nyttjas av en från Pedell eller TUT-chef
godkänd person.

3.1.

Gasquesalen

Hyresgästen förfogar över lokalen under hyresperioden som specificeras i kontrakt, under
hela tiden ska kårhusservice finnas närvarande om inte Pedellen gör någon annan
bedömning.
Ändringar av tider kan göras efter godkännande av Pedell.
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Grundhyra
Grundhyra
Gasquesal, Dag
500 kr/h +
Gasqueköket
1500 kr
Kårhusservice
Gasquesal, kväll* 55 kr/person +500
Discoanläggning +
3000 kr
kr/h efter 03.00 +
ljusstyrning
Kårhusservice
Bevakad
7kr/inhängning vid
Fristående
200 kr/st
garderob**
förköp
Garderobsställning
10kr/inhängning vid
betalning över disk
*Här är hyressättningen för kategori 1 inte motsvarande procentsatsen som finns i
kategoriseringen. Här är Priset satt att var det absolut lägsta möjliga, alltså för Gasquesalen 0
kr/person.
**Subventioneras ej

3.2.

Lophtet

Hyresgästen förfogar över lokalen från 14.00 hyresdagen till 11.00 dagen efter, då Lophtets
Superintendent inspekterar städning. Ändring av tider kan göras efter godkännande av Pedell
eller Superintendent.
Porslinshyran innefattar: stor tallrik, djup tallrik, assiett, kniv, gaffel, sked, tesked, kaffekopp,
rödvinsglas och vattenglas till 120 personer.
Deposition för hyra av Lophtet är 5000 kronor.
Grundhyra
Grundhyra
Lokalhyra+kök
4400 kr
Hyra av porslin**
150 kr
Tillägg* fredag,
1000 kr
Discoanläggning +
2000 kr
lördag och
ljusstyrning
helgdag
Scenelement
200 kr
Trådlösa mikrofoner** 100 kr
*Här är hyressättningen för kategori 1 inte motsvarande procentsatsen som finns i
kategoriseringen. Här är priset satt att var det absolut lägsta möjliga, alltså 0 kr tillägg på
helger.
** Subventioneras ej

3.3.

Cornelis

Tiden då hyresgästen förfogar över lokalen bestäms inför varje uthyrning mellan hyresgästen
och Pedellen eller kanslisten.
Cornelis hyrs inte ut till fester med högstadie- och gymnasieungdom, oavsett om de är över
18 år. Alkoholtillståndet gäller endast för studenter som är medlemmar i AF, anställda vid
LTH samt speciellt inbjudna gäster. Detta gör att kategori 5 inte kan hyra lokalen.
Om hyresgästen önskar servera alkohol under tillställningen ska detta införskaffas genom
Teknologkåren. Egen alkohol får varken medtagas eller förtäras i lokalen.
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Beställning sker från det sortiment som erbjuds. För specialbeställningar tas avgift ut och
denna måste inkomma senast fyra veckor innan uthyrning.
Kårhusservice är ansvarig för alkoholserveringen och samtliga som serverar alkohol ska vara
nyktra.
I lokalhyran ingår även musikutrustning, projektor, porslin och kök.
Porslinshyran innefattar: stor tallrik, djup tallrik, assiett, kniv, gaffel, sked, tesked,
rödvinsglas, vitvinsglas och vattenglas till 70 personer.
Lokalhyra+kök

3.4.

Grundhyra
4000 kr +
Kårhusservice

Specialbeställning av
alkohol

Grundhyra
500 kr

Innebandysal

Innebandysalens hyrs ut till en timkostnad av 1500 kr per vecka och termin. Tider innan kl
17:00 har 50 % rabatt.
Teknologkårens IDRottsUtskott har hyra enligt hyreskategori 1, dvs. 3000 kr/termin.

3.5.

Porslin

Porslin kan hyras från Teknologkåren som tillägg till befintlig hyra eller fristående.
Bokningar handläggs och administreras av Pedellen.
I servisen ingår huvudrättstallrik, djup tallrik, assiett, rödvinsglas, vitvinsglas, vattenglas,
snapsglas, dessertvinsglas, cognacskupor, kaffekopp, kaffefat, huvudrättsbestick,
förrättsbestick, dessertsked, moccasked och dessertgaffel.
Det ingår även serveringsbestick, uppläggningsfat, kaffekannor, gräddsnippor, sockerskålar,
karotter, såsskålar, skålar och vattenkaraffer.
Grundhyra
30 kr/kuvert

Porslin, till
uthyrning I
kårhuset
Kandelabrar för
50 kr/st + ljus
7 st Liljeholmen
kanalljus
*Subventioneras ej, inköpspris.

Porslinhyra utanför
kårhuset
Ljus till kandelabrar*

Grundhyra
50kr/kuvert
50 kr/kandelaber

4. Teknisk Utrustning
Teknologkåren tillhandahåller även ljud- och ljusanläggningar för små och stora event.
Specifika paket sätts ihop för vart tillfälle beroende på vad hyresgästen vill ha. Prissättning
görs i de fallen av Pedellen i samråd med Husutskottet. Då visst slitage är oundvikligt när
lampor och högtalare används kan inte ovanstående subventioneringsprocent användas helt
och hållet. Därför finns två priser listade för exempelpaketen. Priset som anges är det
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marknadsmässiga priset. Priset med kursiv stil är det absolut lägsta pris som kan tas ut, det
vill säga hyran för hyreskategori 1. Vad övriga hyreskategorier betalar beslutas av Pedellen i
varje enskilt fall. När marknadspriset ändras bör även riktlinjen ändras. Dock har Pedellen
rätt att ändra priserna innan en ändring på riktlinje hinner tas om Pedellen tillsammans med
HusUTskottet anser det skäligt.
En mer utförlig förklaring på vad de olika paketen innehåller och vad de passar till går att
hitta under fliken Uthyrning – Teknik på vår hemsida www.tlth.se, där man också kan se hela
vårt teknikutbud. Om du inte hittar det du söker tveka inte att kontakt Pedellen på
pedell@tlth.se.
Fast PA i
Gasque + 2
trådlösa micar
Litet PA + 1 mic

Grundhyra
1 500 kr (600 kr)
1 500 kr (600 kr)

Mellan PA + 1
mic
Stort PA + 1 mic

LED-kannor 8st
Två trådlösa
mikrofoner
Frontljus

3 000 kr (1100
kr)
7 500 kr (2 700
Scenelement* 2x1m (i
kr)
huset)
Liveband PA
13 000 kr (5 200
Scenelement 2x1m
kr)
(utanför huset)
*Subventioneras enligt ordinarie subventioneringsprocent

Grundhyra
500 kr (250 kr)
400 kr (200 kr)
400 kr (200 kr)
250 kr/st (50 kr)
500 kr/st (250
kr/st)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hyreskategorier och prissättning (gamla)

Teknologkåren har fastslagit diverse rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har
samt vilken rabattsats som tillämpas.

1. TLTH centralt och sektioner 80% Rabatt
Denna kategori av hyresgäster ska ha så låga hyror som det bara är möjligt och principiellt anser vi det
inte vara fel att inkomster från andra hyresgäster subventionerar detta. Målet bör vara att kårens
lokaler ska vara de självklara valen och att skapa ett levande Kårhus som medlemmar och funktionärer
känner att de vill och har råd att nyttja.

2. Fria föreningar / Exresor 60% Rabatt
Inställningen till dessa hyresintäkter är att de bör täcka de kostnader som uppkommit. Det är dock
mycket svårt att kalkylera på lönekostnader när det gäller andra än de för arrangemanget arvoderade
Kårhusservice och långsiktigt slitage.

3. Kårer/Studentföreningar / AF / LUS / Teknologer privat 40% Rabatt

Mycket uthyrningar av denna typ skapar liv i Kårhuset och kan öppna studenternas i Lund ögon för
de möjligheter som Kårhuset innebär, även vid andra tillfällen. Denna kategori av hyresgäster ska
uppleva att Kårhuset är ett mycket bra och prisvärt alternativ till övriga möjliga lokaler.

4. Andra studenter/LTH/Nationer/Moroten och Piskan 20% Rabatt
Möjligheten för övriga studenter att hyra till rabatterat pris bör såklart finnas, här placerar vi även vår
goda vän LTH .

5. Företag/Andra externa hyresgäster

Dessa hyresgäster bör uppleva att Kårhuset innebär konkurrenskraftiga marknadsmässiga priser.

Prissättning

Priserna kan förekomma på tre olika sätt.
• Endast ett pris står skrivet utan en (*). Du betalar det givna beloppet minus rabattsatsen för
din kategori. Exempelvis:
Pris 2000:-, hyreskategori 2: 2000*(1-0,6) = 2000*0,4 = 800:• Endast ett pris står skrivet med en (*). Ingen rabatt ges.
• Det står skrivet två olika pris. Det högsta beloppet är priset för hyreskategori 5. Det lägsta
beloppet är priset för hyreskategori 1. De andra hyreskategorierna får rabatt på
mellanskillnaden mellan det högsta och lägsta beloppet. Exempelvis:
Pris 600 – 1500:- och hyreskategori 3: 600 + (1500 – 600)*(1 – 0,4) = 1140:-

Lokaler

Lokaler är bokningsbara för kategori 1 tidigast 6 månader i förväg och för övriga kategorier tidigast 3
månader i förväg. Undantag kan endast göras av Pedellen.
Datum för kontraktsskrivning skall ligga inom två veckor från det att bokning har inkommit.
DJ-båsen i Teknologkårens lokaler får endast nyttjas av en från Pedell eller TUT-chef godkänd
person.
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Personallön
Förutom rena hyreskostnader tillkommer ofta kostnader för ansvarig personal från vår sida. Vår personal,
Kårhusservice, hjälper dig som gäst med att till exempel rigga ljud och ljus, sköta tekniken, låsa ut porslin och
köksmateriel samt lösa problem som uppkommer. Det är också de som kollar av städningen. Hur mycket
personal som behövs från vår sida avgörs med hänsyn till arrangemangets storlek och omfattning, samt er tidigare
erfarenhet och lokalkännedom. Vi kräver att ansvarig personal från oss finns på plats under hela

uthyrningen när Gasquesalen eller Cornelis hyrs ut. Det finns alltid en ansvarig (PPA). I Gasquesalen
behövs det utöver detta, beroende på arrangemanget, ytterligare personal (PP).
• PPA (innan 24:00): 155:-/h*
• PPA (efter 24:00): 207:-/h*
• PP (innan 24:00): 140:-/h* per jobbare
• PP (efter 24:00): 180:-/h* per jobbare
• Tekniker (innan 24:00): 155:-/h*
• Tekniker (efter 24:00): 207:-/h*
• DJ: 2400:-/tillfälle*

Gasquesalen

Hyresgästen förfogar över lokalen under hyresperioden som specificeras i kontrakt, under hela tiden
skall personal finnas närvarande om inte pedellen gör någon annan bedömning.
Ändringar av tider kan göras efter godkännande av Pedell.
Du kan hitta mer information samt bilder på Gasquesalen på Teknologkårens hemsida www.tlth.se
under fliken Uthyrning – Lokaler – Gasquesalen.
För hyreskategori 1 gäller:
• Lokalhyra: 1500:• Personallön
och för övriga kategorier:
• Gasquesal (dagshyra 08:00-18:00): 500:-/h
• Gasquesal (kvällshyra 18:00-08:00): 55:-/person + 500:-/h efter 03:00
• Gasquekök: 1500:• Personallön
Ytterligare tillval i Gasquesalen:
• Bevakad garderob (obligatoriskt vid eftersläpp): 7:-*/inhängning
• Discoriggen (fast ljud- och ljus-system, Mellan DJ-bänk ingår, samt rökmaskin, ej
rökvätska): 3000:• Fast PA (ljudsystem för tal och uppträdanden, inkl. 2 trådlösa micar): 600 – 1500:• Fasta LED-kannor: 250 – 500:• Frontljus: 200 – 400:-

Cornelis
Hyresgästen förfogar över lokalen från 16.00 på hyresdagen till 02.00 dagen efter, personal skall dock
finnas på plats hela tiden då hyresgäst befinner sig i lokalen.
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Cornelis hyrs ej ut till fester med högstadie- och gymnasieungdom, oavsett om de är över 18 år.
Alkoholtillståndet gäller endast för studenter som är medlemmar i AF, anställda vid LTH samt
speciellt inbjudna gäster. Detta gör att kategori 5 inte kan hyra lokalen.
Ändringar av tider kan göras efter godkännande av Pedell.
Om hyresgästen önskar servera alkohol under tillställningen skall detta införskaffas genom
Teknologkåren. Kontakta i så fall Aktivitetssamordnaren på aktsam@tlth.se. Egen alkohol får varken
medtagas eller förtäras i lokalen. Alkoholbeställning skall inkomma till Teknologkåren två veckor
innan uthyrning äger rum. Beställning sker från det sortiment som erbjuds. För specialbeställningar tas
avgift ut och denna måste inkomma senast fyra veckor innan uthyrning.
Kårhusservice är ansvarig för alkoholserveringen och samtliga som serverar alkohol skall vara nyktra.
I lokalhyran ingår även musikutrustning, projektor, porslin och kök.
Porslinshyran innefattar, stor tallrik, djup tallrik, assiett, kniv, gaffel, sked, tesked, rödvinsglas,
vitvinsglas och vattenglas till 70 personer.
Du kan hitta mer information och bilder på Cornelis på Teknologkårens hemsida www.tlth.se under
fliken Uthyrning – Lokaler – Cornelis.
•
•

Lokalhyra: 4000:- + personallön*
Specialbeställning av alkohol (kontakta aktsam@tlth.se): 500:-

Lophtet
Hyresgästen förfogar över lokalen från 14.00 hyresdagen till 11.00 dagen efter, då Lophtets
superintendent inspekterar städning. Ändring av tider kan göras efter godkännande av Pedell eller
superintendent.
Du kan hitta mer information och bilder på Lophtet på Teknologkårens hemsida www.tlth.se under
fliken Uthyrning – Lokaler – Lophtet.
•
•
•
•
•

Lokalhyra: 4400:Lokalhyra tillägg (fredag, lördag eller helgdag): 1000:Discorigg (fast ljud- och ljus-system): 2000:Deposition (ej hyreskategori 1): 5000:Porslin: 150:-*

Porslin, linne och övrig utrustning

Porslin, linne och övriga artiklar kan hyras från Teknologkåren, som tillägg till befintlig hyra eller
fristående. Bokningar handläggs och administreras av pedellen.
I servisen ingår huvudrättstallrik, djup tallrik, assiett, rödvinsglas, vitvinsglas, vattenglas, snapsglas,
dessertvinsglas, cognacskupor, champagneglas, kaffekopp, kaffefat, huvudrättsbestick, förrättsbestick,
desertsked, moccasked och dessertgaffel.
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Det ingår även serveringsbestick, uppläggningsfat, kaffekannor, gräddsnippor, sockerskålar, karotter,
såsskålar, skålar och vattenkaraffer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porslin 30:-/kuvert
Porslin (utanför Kårhuset): 50:-/kuvert
Linne (servetter, dukar, etc): 20:-*/person
Kandelabrar : 50:-/st
Ljus till kandelabrar (måste beställas till kandelabrar): 50:-*/kandelaber
Staket (byggstaket samt kravallstaket, ex för rökruta): 300:-*
Kassaapparater: 100:-*/st
Klickerpacket: 50:-*
Scenelement (2x1m): 250:-/st
Garderobsställning (cirka 100 upphängningar): 200:-/st

Teknisk utrustning

Teknologkåren tillhandahåller även ljud- och ljusanläggningar för små och stora event. Specifika paket
sätts ihop för vart tillfälle beroende på vad hyresgästen vill ha. När marknadspriset ändras bör även
riktlinjen ändras. Dock har Pedellen rätt att ändra priserna innan en ändring på riktlinje hinner tas om
Pedellen tillsammans med HusUTskottet anser det själigt.
En mer utförlig förklaring på vad de olika paketen innehåller och vad de passar till går att hitta under
fliken Uthyrning – Teknik på vår hemsida www.tlth.se, där man också kan se hela vårt teknikutbud.

Ljus

5.

Stämningsbelysning A

Passar för att sätta färg på din lokal. Dessa kannor går att montera på rån i taket, eller på golvet med
hjälp trä-fötter som man kan beställa med för 20kr för 8 stycken.
1st case med 8 LED-kannor PAR56, kablage.
Pris: 250 – 500:-

6.

Stämningsbelysning B

Passar för att sätta färg på din lokal. Dessa bars passar bäst upphängda på rån, C-krokar ingår.
1st case med 4st 50 cm-LEDbars, kablage.
Pris: 250 – 500:7.
Stämningsbelysning C
Passar för att sätta färg på din lokal. Dessa bars passar bäst upphängda på rån, C-krokar ingår.
1st case med 4st 100 cm-LEDbars, kablage.
Pris: 400 – 800:-

8.

Stämningsbelysningspaket ABC

Stämningsbelysning A, stämningsbelysning B, stämningsbelysning C.
Pris: 750 – 1500:-

9.

Litet discoljus
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Passar som discoljus till mindre lokaler som har ungefär samma storlek som Cornelis. 2st tri-phase
(rörliga ljuspunkter i tre färger RGB), 2st matrixer (fasta punkter som lyser upp i diverse mönster
RGB), 2st T-bommar (stativ), kablage.
Pris: 300 – 600:-

10.

Mellanstort discoljus

Passar som discoljus i lokaler som är som Lophtet och lite större.
4st scannrar (rörlig ljuspunkt med olika färg och mönster (gobo)), 2st tri-phase (rörliga ljuspunkter i
tre färger RGB), 1st T-bom (stativ), tross, 2st trosslyftar, kablage.
Pris: 500 – 1000:-

11.

Stort discoljus

Passar som discoljus i lokaler i Gasquesalens storlek.
4st scannrar (rörlig ljuspunkt med olika färg och mönster (gobo)), 2st tri-phase (rörliga ljuspunkter i
tre färger RGB), 2st moving heads (samma som scannrar men mjukare rörelser), 2st strobbar med
styrning, 2st trosslyftar, tross, 2st T-bommar (stativ), 1st ljusbord, kablage.
Pris: 1000 – 2000:-

12.

Stroboskop

Två stycken stroboskop inklusive DMX-kontroller (styrning).
2st strobbar, styrning, kablage
Pris: 100 – 200:-

13.

Strålkastare

PAR64 strålkastare som fungerar bra till bland annat föreställningar eller talare under sittningar.
Pris: 15 – 30:-/st

Ljud

14.

Litet ljudsystem

Två högtalare och en förstärkare är den grundläggande konfigurationen. Systemet är bara litet i
förhållande till våra andra paket, det går utmärkt att använda som discoanlägning i små lokaler, men
passar bäst som talanläggning eller till mingelmusik. Enkel att koppla samman och låter både bra och
högt.
Steg (2x15bands EQ, LAB1300), 2st EV-toppar, stativ, mixer, 1st trådmikrofon, kablage.
Pris: 600 – 1500:-

15.
16.

Mellanstort ljudsystem

Det mellanstora ljudsystemet passar bra som discoljud i mindre lokaler som är ungefär så stora som
Cornelis. Kan även användas som livebandsutljud vid mindre livespelningar. Lilla stegvagnen
(Driverack PA+, LAB1300, LAB2002), 2st basar 15", 2st EV-toppar, mixer, 1st mic, kablage.
Pris: 1100 – 3000:-
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17.

Stort ljudsystem (kräver Tekniker, se personallön)

Det stora ljudsystemet lämpar sig bra för discoljud till lokaler som har ungefär samma storlek som
Gasquesalen. Detta utljud passar även för spelningar utomhus och används bland annat på Tandem
och Regatta. Stora stegvagnen (Driverack 260, LAB4000, LAB6400, Botex 16A elcentral), 4st
dubbel18"basar, 2st SRX 722, mixer, 1st mic, kablage.
Pris: 2700 – 7500:-

18.

Livebandsljudsystem (kräver Tekniker, se personallön)

Detta system passar bra till liveband i lokaler som har ungefär samma storlek som Gasquesalen eller
utomhus. Stort ljudsystem, monitorsteg, 4st EV-toppar som monitorer, multikabel, stagebox, 16kanalersmixer, micar, kablage.
Pris: 5200 – 13000:-

19.

DJ-bänkar

Teknologkåren har DJ-bänkar som går att hyra till sina utrustningar ifall man kan styrka att personen
som ska spela på dem kommer kunna hantera bänkarna.
•

Liten DJ-bänk med USB-port (Pioneer CDJ-350 och DJM-350): 500 – 1000:-

•

Mellan DJ-bänk (CDJ-1000 MK3 och DJM-600): 500 – 1000:-

•

Stor DJ-bänk med USB-port (CDJ-2000 Nexus och DJM-800): 1500 – 3000:-

20.

Mikrofoner

Förutom vanliga tråd- samt trådlösa mikrofoner har vi även en del mikrofoner till liveband, hör gärna
med Pedellen genom att maila pedell@tlth.se.
Trådade mikrofoner
Pris: 50 – 75:- / st
Trådlösa mikrofoner
Pris: 200 – 400:- / 2st

Övrig teknik
Rökmaskin: 150 – 350:Rökvätska: 100:-/enhet
T-bom med stativ och C-krok (för att hänga upp ljuseffekter bland annat): 100 – 200:Tross 2m + 1 trosslyft: 125 – 250:Trosslyft: 100 – 200:----------------------------------------------------------------
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Prislista för Teknologkåren 2017
(med reservation för eventuella fel eller ändringar)

Hyreskategorier och prissättning.
Teknologkåren har fastslagit ett antal rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har
samt vilka rabattsatser som tillämpas.

1. Teknologkåren centralt och sektionerna. 80%
Denna kategori är för den interna verksamheten på Teknologkåren och sektionerna. Målet är att våra
lokaler och resurser ska vara det självklara valet för våra medlemmar.

2. Fria föreningar. 60%
Fria föreningar är en erkänd del av Teknologkårens verksamhet och involverar många av våra
medlemmar.

3. Lunds Studentkårer/Teknologer privat 40%
Mycket uthyrningar av denna typ skapar liv i Kårhuset och öppnar upp för bra samarbete mellan
Lunds Studentkårer. Vi vill även att våra medlemmar privat ska kunna nyttja våra resurser och lokaler.

4. Nationer/LTH/Moroten och Piskan/AF/Övriga studenter 20%
För främjande av hela Lunds studentverksamhet.

5. Företag/ Andra externa hyresgäster

Prissättning
Priser som står skrivet med (*) ges det ingen rabatt på.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående förändringar i
rabattsatser vid uthyrning
Kårhuset Lund, 2017-05-07
My Reimer, Pedell 23.0

Lophtet
Hyresgästen har tillgång till lokalen från 14:00 hyresdagen till 11:00 dagen därpå. Dagen efter
överlämnas nyckeln till Superintendenten samtidigt som städning godkänns.
På Lophtet kan man utan problem vistas upp till 300 personer eller 90 sittande. I hyran ingår 10 bord
med tillhörande bänkar. Det går att sitta upp emot 12 personer per bord.
I hyran ingår ljud- och ljusanläggning som styrs från köket. Här kan man enkelt koppla in dator eller
telefon. Det går även att koppla in DJ-utrustning på Lophtet. För mer information kontakta
Teknologkårens Pedell på pedell@tlth.se.
I hyran ingår även tillgång till köket med en enkel upplaga av köksredskap. Porslin går att hyra till och
finns i ett förråd i anslutning till köket och innehåller 120 kuvert.
Servisen innehåller huvudrättstallrik, djup tallrik, assiett, rödvinsglas, vattenglas, kaffekoppar,
snapsglas, huvudrättsbestick och tesked.
Lokalen hyrs inte ut till personer under 20 år. Lokalen får inte heller användas som festlokal för
högstadie- och gymnasieungdomar.
Det finns inget fast alkoholtillstånd på Lophtet.

Prislista
För hyreskategori 1 gäller följande:
•
•
•
•
•
•

Lokalhyra: 1500:-*
Porslin: 200:-* (kross debiteras till inköpspris)
Trådlösa mikrofoner: 100:-*/st
Personallön Superintendent: 160:-*/påbörjad timme
Städning: 280:-*/mantimme
Champagneglas: 2:-*/st (krossat glas debiteras 10:-*/st)

För övriga kategorier gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalhyra mån-tors (1h städkoll ingår i hyran): 6000:Lokalhyra fre-sön: 7000:Deposition (gäller ej kategori 1, 2 och Kårer): 5000:-*
Porslin: 200:-* (kross debiteras till inköpspris)
Trådlösa mikrofoner: 100:-*/st
Personallön Superintendent: 160:-*/påbörjad timme
Städning: 280:-*/mantimme
Champagneglas: 2:-*/st (krossat glas debiteras 10:-*/st)
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STYRELSEHANDLING
Motion angående förändringar i
rabattsatser vid uthyrning
Kårhuset Lund, 2017-05-07
My Reimer, Pedell 23.0

Gasquesalen
Gasquesalen är vår största lokal och ligger på bottenplan i Kårhuset. Lokalen tar maximalt 700 stående
gäster. För sittningar är lokalen lagom för 150-350 gäster, beroende på om avskärmningar används
eller ej.
I lokalen finns en fastmonterad projektor samt en discorigg med ljud- och ljussystem. Det finns även
ett ljudsystem för tal eller uppträdande samt möjlighet till scen.
I anslutning till lokalen finns även ett industrikök med diskrum och kylrum.
Kontrakt ska skrivas minst en månad i förväg för att bokningen ska ligga kvar.
Lokalen faktureras alltid efter eventet. Kostnaden kan då skilja sig från vad som står i kontraktet om
t.ex. tider eller behov av teknik ändras under kvällen. Därför är eventuella offerter eller prisförslag
endast uppskattningar av vad det kommer kosta och inte vad den slutliga kostnaden kommer hamna
på.
För att kunna uppskatta summan behövs följande faktorer räknas med:
-

Hur länge och mellan vilka tider behöver ni lokalen?
Hur många gäster kommer det vara?
Behöver ni ljud- och ljus eller annan teknik?
Behöver ni övrig utrustning?

Möbler som ingår i hyran är bord och stolar för upp till 360 sittande, 8 soffor med soffbord samt 4st
barelement. För mer information om vilken teknik som går att hyra till gå in på
www.tlth.se/equipment
Det finns inget fast alkoholtillstånd i Gasquesalen.
Lokalkostnad
För hyreskategori 1 gäller följande:
•
•
•
•
•
•

Lokalhyra (inklusive kök): 300:-*
Bemannad garderob: 7:-/inhängning*
Discoriggen (ljud och ljus för eftersläpp): 600:-*
Fast PA (Ljud för tal och uppträdande inkl. 2 trådlösa mikrofoner): 600:-*
Projektor: 800:-*
Scenelement (2x1m): 50:-*/st

För övriga kategorier gäller:
•
•
•
•
•
•

Gasquesalen dagtid (07:00-18:00): 500:-/h
Gasquesalen kvällstid (18:00-07:00): 55:-/gäst + 500:-/h efter 03:00
Gasqueköket: 1500:Bemannad garderob: 7:-*/inhängning
Discoriggen (ljud och ljus för eftersläpp): 3000:Fast PA (Ljud för tal och uppträdande inkl. 2 trådlösa mikrofoner): 600:-*
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•
•
•

Projektor: 800:-*
Scenelement (2x1m): 250:-/st

Vid uthyrningar i Gasquesalen skall det alltid finnas en från Kårhusservice närvarande (Kårhusservice
Ansvarig). Kårhusservice Ansvarig hjälper dig som hyresgäst med allt från riggning av ljud och ljus till
att låsa ut porslin och lösa eventuella problem som uppstår. Det är också denna som kollar av
städningen.
Vid större evenemang eller eftersläpp krävs det bemannad garderob och sköts av Kårhusservice.
Storleken på personalstyrkan beror på antal gäster.
Vill ni hyra DJ eller Tekniker till ert evenemang behöver Teknologkårens Pedell veta detta i god tid,
så personal hinner förfrågas.
Personalkostnad
•
•
•
•
•
•
•

Kårhusservice Ansvarig (innan 24:00): 180:-/h*
Kårhusservice Ansvarig (efter 24:00): 240:-/h*
Kårhusservice (innan 24:00): 160:-/h* och person
Kårhusservice (efter 24:00): 210:-/h* och person
Tekniker (innan 24:00): 160:-/h*
Tekniker (efter 24:00): 240:-/h*
DJ: 2400kr/tillfälle*

Porslin, linne och övriga artiklar kan hyras från Teknologkåren som tillägg till befintlig hyra.
I servisen ingår huvudrättstallrik, djup tallrik, assiett, röd- och vitvinsglas, vattenglas, snapsglas,
dessertvinsglas, cognacskupa, champagneglas, kaffekopp, kaffefat, huvudrättsbestick, förrättsbestick,
dessertsked, mockasked och dessertgaffel. Vi har totalt 380 kuvert.
Det ingår även serveringsbestick, uppläggningsfat, vattenkaraffer, kaffekannor, gräddsnippor,
sockerskålar, karotter, såsskålar och skålar.
Kostnad porslin, linne och övrig utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porslin: 30:-/kuvert
Porslin (utanför Kårhuset): 50:-/kuvert
Champagneglas: 2:-/st*
Linne (servett, duk): 25:-/kuvert
Kandelabrar: 50:-/st
Ljus till kandelabrar (måste beställas från oss): 50:-/kandelaber
Ståbord: 100:-/st
Kassaapparater: 100:-/st* (förlust av nyckel debiteras 500:-*)
Klickerpaket: 50:-*
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•

Staket (byggstaket 5st 3,5m samt kravallstaket 16st 2,3m): 300:-

Cornelis
Cornelis är en populär publokal på entréplan i Kårhuset. Med sittplats för 90 gäster fungerar den lika
bra till sittning som till pub. I norra änden av lokalen finns en bar med en ölkyl och en griffeltavla för
meny. Lokalen har även ett tillhörande industrikök.
Lokalen hyrs endast ut till hyreskategorier 1 och 2. Undantag kan göras av Teknologkårens Pedell.
Under uthyrningen ska det finnas en person från Kåren närvarande, Kårhusservice Ansvarig. Denne
ansvara för alkoholhantering, hjälper till med den tekniska utrustningen samt ser över städningen.
I lokalen finns ett fast alkoholtillstånd riktat till studenter. All alkoholförsäljning ska därför gå genom
Teknologkåren. Om man ska servera alkohol ska man kontakta Aktivitetssamordnaren på
aktsam@tlth.se senast 2 veckor innan uthyrning! Specialbeställning av alkohol kan ske i samråd
med Aktivitetssamordnaren.
Hyresgästen är ansvarig för alkoholserveringen och samtliga jobbare ska vara nyktra.
Serveringsansvarig ska anmälas till aktsam@tlth.se senast 2 veckor innan evenemanget. Denne ska
vara över 20 år och ha gått A- och B-cert.
I lokalhyran ingår musikutrustning, projektor, porslin och kök. Porslin innefattar huvudrättstallrik,
djup tallrik, assiett, huvudrättsbestick, tesked, röd- och vitvinsglas, ölglas och vattenglas till 90 gäster.

Prislista
•
•
•
•

Lokalhyra: 4000:Personallön Kårhusservice Ansvarig: 180:-*/h före 24:00, 240:-*/h efter 24:00
Champagneglas: 2:-*/st
Linne (servetter, dukar): 25:-*/gäst
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