
POLICYDOKUMENT
ANGÅENDE ANVÄNDANDE & HANTERING

AV SEKTIONENS KAMERAUTRUSTNING

MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

Organisationsnummer: 845001-8281

Tagna 2018-10-09

Senast reviderade 2021-04-22



Policydokument för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

SYFTE

Policyn gällande användande av sektionens kamerautrustning arbetades fram som tillägg till den

utökning som gjordes av sektionens fotografi- och film-kit under åren 2017-2018.

Syftet med detta policydokument är att reglera vem som hanterar sektionens kamerautrustning, att

utrustningen hanteras på ett korrekt sätt, samt som en lista över inventarier för att enkelt kunna se vad

som finns att tillgå på sektionen.
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- Syfte
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- Allmänt
- Kameran

- Inventering
- Vem får använda sektionens systemkameror?
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- Inventering
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- Inventering
- Vem får använda sektionens gimbal?

- Övrigt
- Inventering

- Revisioner
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ALLMÄNT

Maskinsektionens kamerautrustning skall alltid finnas tillgänglig i M-förrådet. Då fotoutrustning använts

packas den åter ner på ett prydligt vis i kameraväskan och placeras i INFU-skåpet.

Vid fotografering är Foto- och Filmphørmännen tillåtna att ta med SD-kort hem om nödvändigt, för

säker dataöverföring. Foto- & Filmphørmännen är även ansvariga för att formatera minneskorten

kontinuerligt.

Maskinsektionen hyr ej ut fotoutrustning till andra sektioner, föreningar eller företag. Däremot kan

dessa be om hjälp från en av Maskinsektionens fotografer.

Då ny utrustning införskaffas eller tas ur bruk, bör detta Policydokument uppdateras löpande för att

bibehålla relevans.
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KAMERAN

Maskinsektionens har två systemkameror, i syfte att användas då exempelvis två fotografer arbetar

parallellt eller då Foto- och Filmphørmännen arbetar samtidigt. Båda kamerorna är av modellen Canon

EOS 77D. Följande tillbehör bör finnas med kameran

INVENTERING

KAMERAHUS

- 2 st. Canon EOS 77D kamerahus

OPTIK

- 2 st. Sigma 18-35mm f/1.8 + UV-filter

TILLBEHÖR

- 2 st. Canon Blixt Speedlite 430EX III RT

- 1 st. Star 62 kamerastativ

- 1 st. Velbon VE-3 kamerastativ

- 1 st. Røde VideoMic Pro

- 2 st. SD-kort 64GB

- 1 st. Peli minneskortsfodral

- 2 st. batteriladdare

- 3 st. batterier

- 2 st. skyddslock Sigma

- 2 st. axelrem

- 1 st. LowePro kameraväska

- 1 st. DC Coupler + Nätadapter

- 1 st. 5m micro-USB kabel

- 2 st. “sliders”

I fall att något av innehållet i denna inventering saknas, skall detta dokument uppdateras med aktuell

status.

VEM FÅR ANVÄNDA SEKTIONENS SYSTEMKAMEROR?

Maskinsektionens systemkamera får användas av sektionens Fotophørmän, Filmphørmän, Ordförande

för Informationsutskottet och Vice Ordförande för Informationsutskottet.

Användaren av kameran får ej vara påverkad av alkohol eller droger och skall bedömas kunna ta ansvar

för att kamerorna sköts väl. Systemkamerorna syftar främst att främja sektionens verksamhet.

Spridning av bilder och videor som tas med Maskinsektionens kameror omfattas av

Personuppgiftslagen.
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DRÖNAREN

Maskinsektionens drönare är av modellen DJI Mavic Air. Beslutet om uppdatering av sektionens tidigare

drönare togs under Vårterminsmötet 2018. Följande tillbehör bör finnas med drönaren

INVENTERING

- 1 st. DJI Mavic Air inkl. propellrar

- 1 st. fjärrkontroll & tillhörande kablar (Lightning, Micro USB, USB-C)

- 3 st. batterier

- 1 st. Micro SD-kort 64GB

- 2 st. SD till Micro SD-adapter

- 1 st. USB-adapter + batteri-adapter

- 1 st. väska

I fall att något av innehållet i denna inventering saknas, bör detta dokument uppdateras med aktuell

status.

VEM FÅR ANVÄNDA SEKTIONENS DRÖNARE?

Maskinsektionens drönare får användas utav Filmphørmännen, Ordförande för Informationsutskottet

och/eller Vice Ordförande för Informationsutskottet under förutsättning att de innehar giltigt

behörighetsbevis utfärdat av Transportstyrelsen. Under ett verksamhetsår bör drönaren ej manövreras

av fler än 3 personer, för att undvika att olycka sker. Innan drönaren används vid ett av

Maskinsektionens evenemang, bör den testköras grundligt utav dess förare för att undvika olycka. Vid

testkörningen skall minst två av personerna inom sektionen med befogenhet att manövrera drönaren

närvara, för att kunna bedöma att den andre ansvarsfullt och säkert kan hantera drönaren.

Föraren av drönaren får ej vara påverkad utav alkohol eller droger och skall bedömas kunna ta ansvar för

att drönaren sköts väl. Drönaren syftar främst att främja sektionens verksamhet.

DRÖNARLAGAR I SVERIGE

I Sverige är flygning utav drönare strikt reglerat av ett antal lagar. Dessa sammanfattas nedan:

- Drönaren ska ha en hos Transportstyrelsen registrerad operatör och vara märkt med giltigt

operatörs-ID.

- Personen som flyger drönaren ska ha ett giltigt behörighetsbevis.

- Drönaren skall vara i gott skick och ha fungerande belysning.

- Endast en person manövrerar drönaren vid flygning. Denne är ansvarig för säkerheten.

- Drönaren får endast flygas inom synhåll och maximalt 120 meter över marken.

- Drönaren får ej manövreras inom 1 kilometer från helikopterflygplats eller 5 kilometer från

flygplats utan särskilda tillstånd.

Spridning av bilder och videor som tas med drönaren omfattas av Personuppgiftslagen.
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GOPRO

Maskinsektionen äger en GoPro Hero 3 Silver. Denna används för filmning och fotografering där

sektionens systemkamera ej kommer åt, exempelvis under vatten och i ogästvänliga miljöer.

INVENTERING

- 1 st. GoPro Hero 3 Silver

- 1 st. Vattentätt fodral till GoPro Hero 3 Silver

- 1 st. Micro SD-kort 32GB

- 3 st. Spännband för kroppsmontering

- 8 st. Fästplattor

- 1 st. Flytande handtag

- 2 st. Teleskoparm

- 15 st. Fästen av olika typ

- 2 st. Multiverktyg med tygband

I fall att något av innehållet i denna inventering saknas, skall detta dokument uppdateras med aktuell

status.

VEM FÅR ANVÄNDA SEKTIONENS GOPRO?

Maskinsektionens GoPro får användas av sektionens Fotophørmän, Filmphørmän, Ordförande för

Informationsutskottet och Vice Ordförande för Informationsutskottet.

Maskinsektionens GoPro syftar främst att främja sektionens verksamhet.

Spridning av bilder och videor som tas med Maskinsektionens GoPro omfattas av Personuppgiftslagen.
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GIMBAL

Under 2020 köptes en gimbal av typen DJI Ronin SC in. Denna används för att stabilisera kameran vid

filmning.

INVENTERING

- 1 st. DJI Ronin SC inkl. medföljande tillbehör

- 1 st. viktadapter med två tillhörande vikter

I fall att något av innehållet i denna inventering saknas, skall detta dokument uppdateras med aktuell

status.

VEM FÅR ANVÄNDA SEKTIONENS GIMBAL?

Maskinsektionens gimbal får användas av sektionens Filmphørmän, Ordförande för

Informationsutskottet och Vice Ordförande för Informationsutskottet.

Maskinsektionens gimbal syftar främst att främja sektionens verksamhet.

ÖVRIGT

Maskinsektionen äger även fotoutrustning ej kopplad direkt till kameran, drönaren eller sektionens

GoPro.

INVENTERING

STUDIOFOTOGRAFERING
- 1 st. Fotobakgrund Colorama 2.72 m x 11 m Arctic White

- 1 st. Fotobakgrund av okänt märke 2.75 x 10 m Vit

- 1 st. stativ till fotobakgrund

- 3 st. Godox ST300 studioblixtar + sändare

- 3 st. Godox stativ till blixtar

- 2 st. Godox softboxar

- 2 st. Godox paraplyn

- 1 st. väska till studiobelysning

- 1 st. Godox LC500 LED Light Stick

LAGRING

- 2 st. Hårddiskar

- 1 st. SD-kortläsare
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REVISIONER

Policydokumentet angående användande av sektionens fotoutrustning togs ursprungligen fram av

Jonathan Schulz 2018. Den har sedan dess genomgått en revidering:

Oktober 2018 Jonathan Schulz

April 2021 Elin Cardell, Pontus Sjöstrand

Informationsutskottets Ordförande har tolkningsrätt för hur Maskinsektionens fotoutrustning skall

användas. Vid frågor, kontakta Informationsutskottets Ordförande.
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