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PM för Tolvan, Konglig Elektrosektionen

1 Syfte

Detta PM finns för att reglera hur sektionens lokal, Tolvan, bokas, reglera
vilka villkor som gäller samt bokningsprioriteter och dylikt.

2 Bestämmelser

2.1 Bokning

Bokning av Tolvan sker via Konglig Elektrosektionens hemsida. Vid bokning
skall namn, eventuell organisation och bokningsanledning anges. Inskickad
bokning behandlas sedan av Källarmästarna. Notera att fest och alkoholre-
laterade evenemang skall tas via Programr̊adet och inte Källargillet.

2.1.1 Användarvillkor

• Källarmästarna har tolkningsföreträde och yttersta beslutsrätt i fr̊agor
gällande utnyttjande av lokalen.

• Bokning m̊aste godkännas av Källarmästarna innan utnyttjande av
lokalen.

• Bokare skall ha läst och godkänt detta PM innan utnyttjande av loka-
len

• Vid utnyttjande av lokalen är bokaren ytterst ansvarig.

• Källarmästarna har rätt att utfärda böter om lokalen inte anses åter-
ställd till sitt ursprungliga skick efter bokning, denna summa kan upp-
g̊a till tusen (1000) kr.

• Källarmästarna har rätt att kräva ersättning för skadad eller förstörd
egendom i samband med lokalbokningen.

• Källarmästarna har rätt att, vid brott mot detta PM, ålägga personer
med bokningsförbud.

2.1.2 Bokningsprioritering

1. Källarmästarna1

2. Styrelsen för Konglig Elektrosektionen, styrelsen för Sektionen för Me-
dicinsk Teknik samt PR vid offentliga tillställningar.

3. ArG och NLG vid bokning av företagsevent.

4. Konglig Elektrosektionens samt Sektionen för Medicinsk Tekniks öv-
riga funktionärer.

1Endast i sammanhang som gäller Tolvans välm̊aende

1



PM för Tolvan, Konglig Elektrosektionen

5. Konglig Elektrosektionens samt Sektionen för Medicinsk Tekniks öv-
riga medlemmar.

Prioriteringslistan gäller för bokningar som skett minst en vecka innan an-
vändningstillfället.

2.1.3 Mottagning

Under mottagningen har mottagningsorganen alltid förtur oavsett bokning-
ar.

2.2 Matlagning

Matlagning i Tolvan skall ske enligt THS:s riktlinjer för matlagning i sek-
tionslokaler.
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Jag intygar härmed att jag har läst “PM för Tolvan” och jag lovar dyrt och
heligt att efter min bästa förm̊aga efterfölja reglerna som tas upp i detta.

Signatur Datum

Namnförtydligande

Källarmästarens signatur
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