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Högtalare

Bakgrund
Då sek onens högtalare är en av de mer värdefulla ägodelar som används fli gt av utsko och
sek onsmedlemmar behövs det riktlinjer om eventuella skador skulle uppkomma. För a ändå göra
högtalaren llgänglig för sek onen och undvika byråkra ska problem behöver inte kontrakt användas
vid mindre ak viteter, men riktlinjen ska i dessa fall ändå gälla.

Kontrakt - Privat
Kontrakt ska skrivas under av ansvarig och styrelsemedlem i de fall då högtalaren lånas ut ll en
sek onsmedlem för privat bruk. Dessutom ska 50 kronor debiteras ll sek onen som avgi för
utlåningsperioden.
Vid eventuella skador som uppkommer under utlåningsperioden kommer personen som lånat
högtalaren vara personligt ansvarig och kan bli skyldig a betala ersä ning vid oaktsam misskötsel av
högtalaren.

Kontrakt - Sek onsevenemang
Kontrakt ska skrivas under av ansvarig och styrelsemedlem i de fall då högtalaren lånas ut ll e större
sek onsevenemang där högtalaren ska lämna Kemicentrum eller då evenemanget är utomhus.
Vid eventuella skador som uppkommer under utlåningsperioden kommer utsko et som lånat
högtalaren vara ansvariga. Vid eventuella skador vid oaktsam misskötsel så kan pengarna komma a
dras från utsko ets budget.

Fall då kontrakt inte krävs
Vid mindre sek onsevenemang och träffar behövs inte kontrakt skrivas på för a underlä a för alla
inblandade. Under utlåningsperioden kommer for arande innehållet i kontraktet för
sek onsevenemang gälla och utsko en kan komma a bli ansvariga vid oaktsam misskötsel.
Ordförande i varje utsko är högst ansvarig a informera sek onsmedlemmarna/utsko et om de
riktlinjer som finns när det gäller högtalaren.

Tolkning av misskötsel
Styrelsen har tolkningsföreträde gällande vad som är misskötsel eller inte när det kommer ll de
skador som kan uppkomma vid utlåningen av sek onens högtalare.
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