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Denna policy skall vara en riktlinje vid alla evenemang som bygdegårdsföreningen anordnar
där alkohol förekommer.

1. Programrådet ska meddela tillståndsansvarig i så god tid som möjligt om kommande
evenemang med alkohol och i samband med det också meddela vem som är
serveringsansvarig (person över 20 år) på respektive evenemang.
2. Tillstånd ska ansökas och betalas senast 2 veckor före varje evenemang. Görs av
tillståndsansvarig och kassör.
3. Beslutet ska överlämnas till serveringsansvarig eller sättas in i pärmen i bygdegården
innan evenemanget. På evenemanget ska tillståndet sitta anslaget i anslutning till
baren.
4. Serveringspersonalen i baren får ej vara under 18 år.
5. Vi uppmanar aldrig gäster att dricka mer eller starkare varor än vad han/hon själv vill.
6. Inga evenemang får hålla på längre än 01.00. Därefter 30 minuters utrymmestid.
7. Endast medlemmar få delta på evenemang med alkohol. Medlemskap ska ha lösts
senast 14 dagar före (vara betalt och registrerat).
8. Anmäld deltagare ska skrivas upp och bockas av i entrén.
9. På inbjudningar till evenemang med alkohol ska följande alltid finnas med:
”Medlemsfest Södra Lundby Bygdegårdsförening”, ”Egen alkohol får EJ tas med in i
lokalen” och ”Är du inte medlem men vill gå på festen? Betala då in medlemsavgiften
på 50:-, till bg.nr 210- 0394. Skriv ditt namn, adress, mobilnr samt e-postadress. Ska
vara betald senast 14 dagar före festen .”
10. Inbjudan till evenemang görs genom medlemsregistrets e-post, sms eller genom lapp
i brevlåda.
11. Om evenemanget annonseras måste ”Medlemsfest Södra Lundby
Bygdegårdsförening” framgå.
12. Arrangerande festkommitté ansvarar för att ta fram en säkerhetsplan över agerande
vid om bråk uppstår eller någon överförfriskad person måste avhysas.
13. Det är den serveringsansvariges och arrangerande festkommitténs ansvar att denna
policy efterlevs.
14. Det är styrelsens och programrådets ansvar att se till att alla berörda tar del av denna
policy.
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