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Avtal nyttjande av MSK  

Klubblokal 

 

Klubb:   Motala Segelklubb 

 

Medlem:  …………………………………………………………….. 
  Namn 

 

…………………………………………………………….. 
  Personnummer 

 

…………………………………………………………….. 
  Adress 

 

…………………………………………………………….. 
  Postnummer och ort 

  

  …………………………………………………………….. 
  Telefonnummer 

 

Avgift enligt avgiftslista: …………………………………………………………….. 

På nedanstående villkor tillåter Motala Segelklubb medlem att 
disponera klubblokal. 

Nedanstående villkor omfattar även gällande brandsäkerhetsvillkor. 

1. Följande lokaler omfattas av detta avtal 

1.1. Klubbhusets övervåning, här kallad Festvåning. 

1.2. Brandsäkerhetsvillkoren föreskriver att det inte får vistas fler än 60 personer i 
Festvåningen. 
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2. Rökning, eldning, grillning samt pyrotekniska artiklar 

2.1. Rökning är förbjuden i hela klubbhuset samt på altan. Använd askkopp vid 
entrétrappan. 

2.2. Inom Motala Segelklubbs, fortsättningsvis MSK, klubbområde är eldning 
förbjuden. 

2.3. Grillning är inte tillåtet i klubbhuset, på altanen eller närmare än 8 meter från 
byggnader eller uppställda båtar inom MSK:s klubbområde. Vid grillning skall 
sådana säkerhetsåtgärder vidtas att brand eller annan skada på egendom 
förhindras. 

2.4. Pyrotekniska artiklar får inte användas på MSK:s klubbområde.  

3. Upplåtelse i andra hand 

3.1. Medlem har inte rätt att hyra eller låna ut Festvåningen i andra hand.  

3.2. Medlemmen ansvarar för att för lokalen gällande brandsäkerhetsvillkor och 
övriga villkor följs och förbinder sig att vara närvarade i lokalen under den tid 
medlemmen har rätt att disponera lokalen.  

4. Ändamål 

4.1. Festvåningen får inte användas till annat ändamål än det som medlemmen 
angivit i sin ansökan om att få disponera lokalen och som godkänts av styrelsen. 

5. Betalning av medlemsavgift för att få disponera lokalen 

5.1. Avgiften betalas i förskott. 

5.2. Medlem kan träffa överenskommelse med Klubbmästaren om att avgiften får 
betalas mot faktura. 

5.3. Avgiften skall vara MSK tillhanda innan uthyrningsdagen. 

6. Utrustning 

6.1. I dispositionen av Festvåningen ingår i lokalen befintliga möbler, 
köksutrustning, belysning, porslin, glas och bestick. 

7. Tider 

7.1. Medlem och Klubbmästaren har att komma överens om under vilka tider 
medlemmen disponerar Festvåningen.  

7.2. Har ingen överenskommelse träffats disponerar medlemmen festlokalen från 
klockan 15.00 den dag upplåtelsen avser till klockan 12.00 dagen därefter.  
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8. Städning mm 

8.1. Festvåningen skall återlämnas med köksutrustning, porslin, glas och bestick 
diskade samt inställda.  

8.2. Bord och stolar skall torkas av. Stolar och bord skall vara återställda på 
ursprunglig plats. 

8.3. Medlem som inte erlagt särskild avgift för städning ska dammsuga golv samt 
därefter avtorka dessa med en fuktig ej blöt golvmopp, köksbänkar, spis och 
köksmaskiner ska vara väl rengjorda. Städutrustning finns i Festvåningen. 
Trasor till golvmopp ska efter användning rengöras samt hängas upp på därför 
avsedd plats. 

8.4. I använda toalettutrymmen ska golven våttorkas.  

8.5. Allt sanitetsporslin i använda toalettutrymmen ska rengöras. 

8.6. Samtliga sopkärl ska vara tömda och rengjorda.  

9. Dörrar och fönster 

9.1. Medlemmen ansvarar för att fönster och dörrar är stängda samt låsta när 
lokalen lämnas.  

10. Skador  

10.1. Medlemmen ska när nyckel till lokalen återlämnas anmäla de skador som 
uppkommit på den använda egendomen. 

10.2. Medlem är ersättningsskyldig för samtliga skador som uppkommer på den 
förhyrda egendomen.  

10.3. Skador på den förhyrda egendomen, brister i medlemmens åtaganden 
avseende städning, disk, tömning av sopkärl eller andra brister kommer 
Motala Segelklubb åtgärda på medlemmens bekostnad.   

11. Personuppgifter 

11.1. Medlemmen är informerad om samt godkänner härmed att MSK i enlighet med 
gällande information om personuppgiftsbehandling kommer att behandla 
hyresgästens personuppgifter. 

Motala Segelklubb 
Styrelsen 
April 2019 

Ovanstående villkor godkänns. 
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Motala den……………………………….  För MSK 

 

……………………………………………….  …………………………………………………….. 
Namnteckning medlem   Namnteckning Klubbmästare 
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