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Regler vid uthyrning av Träffpunkten
Uthyrning: Träffpunkten uthyrs, tills vidare, endast till medlem i Huskvarna Bågskytteklubb.
Avgift: Tills vidare har medlem i Huskvarna Bågskytteklubb rätt att hyra storstugan utan avgift.
Hyrestid: Uthyrningen gäller t o m kl 10.00 dagen efter hyrtillfället, om inget annat överenskommits.
Ansvarig: Styrelsen beslutar och utser ansvarig vid varje uthyrningstillfälle.
Undantag: Om medlem på grund av ålder eller annan orsak inte godkänns som ansvarig, kan
målsman/annan, även icke klubbmedlem, utses av styrelsen som den som skall vara ansvarig
vid uthyrningstillfället. Ett hyresavtal skall då undertecknas av målsman/ den ansvarige. Hyresavtalet skall innehålla uppgifter om vilket ekonomiskt ansvar hyresgäst har såväl före,
under som efter sammankomsten.
Alkohol: Konsumtion av alkohol är absolut förbjuden om samlingen har något samband med
föreningens verksamhet eller om ungdomar deltar. Servering får endast i undantagsfall ske
vid sammankomst med helt slutna sällskap.
Köksutrustning: Klubbens kök, serveringsporslin m.m. ingår i hyresavtalet och får användas
vid servering, liksom övrig köksutrustning för enklare tillagning eller uppvärmning av mat,
disk m.m. All köksutrustning, porslin, bestick, grytor mm ska vara väl rengjorda efter användandet.
Städning: Städning före uthyrning utförs av ansvarig städgrupp. Städning efter, av hyresgästen. Godkänns inte städning av stugvärden, tas en avgift ut på 500 sek.
Övriga lokaler: Klubbens övriga lokaler, skjuthall – med bågar/pilar - utrustning i förråd m.m.
får ej användas utan styrelsens tillåtelse.
Skjuthall: Vid användande av skjutmaterial krävs att det finns en tränare eller mycket van
skytt som tar särkilt ansvar vid tillfället.
Egendomsskada: Uppstår skada på egendom eller inventarier, tillhörig Huskvarna Bågskytteklubb,
blir hyresgäst betalningsansvarig fullt ut.
Var rädd om vår anläggning, vi är alla stolta över den.
Styrelsen för Huskvarna Bågskytteklubb den 5 maj 2010.
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HYRESAVTAL FÖR TRÄFFPUNKTEN.
Härmed intygas att undertecknad, hyresgäst, tar ansvar fullt ut för alla skador på inventarier eller fastighet som uppkommer under den tid detta hyresavtal gäller.
Lokalen återlämnas i det skick som rådde vid hyrtidens början.

Hyrtid: Datum: från

till

klockan 10.00.

Att: avtalet överensstämmer med styrelsen för Huskvarna Bågskytteklubb beslut intygar

………………………………………………………
Fastighetschef/Stugvärd

Hyresgäst: …………………………………………………

Medlem i Huskvarna Bågskytteklubb

JA

NEJ

Målsman till medlem

JA

NEJ

