Ang. bokniningsavgifter och bokningsregler
fr. m. 14/12 2018 gäller följade :
Medlemsavgift / år : 1000:- Årsavgiften bestämmes på årsmötet.
Medlemsavgift ungdom (18-25 år) 250:- / halvår (1/1 – 30/6 och 1/7 – 31/12)

KKVH-Medlemmar
Gäster
Grupper
Medlem kan också betala terminshyra,
Gäst som är medlem i annan KKV betalar

7:- / timme
15:- / timme
30:- / timme
500:- / termin
15 :- / timme

Projektor utanför KKV:s lokaler : 50 kr/dygn, 150kr/vecka
Övernattningsrum 50 kr/natt (egna lakan)
Varje person som arbetar på verkstan ska inrymmas i någon av ovanstående kategori, och ska därmed betala för sin
bokade tid.
Gäster och grupper kan bara bokas genom KKVH- medlem. Inloggningsuppgifter för Gäst och Grupper fås av kassören.

Kurser o utbildningar: se sist i detta dokument.
1

Boka bara de tider du verkligen kan och de utrymmen du verkligen behöver,
undvik ”för-säkerhets-skull-bokningar”.

2

Boka av så snart du vet att du inte kan utnyttja tiden, senast ett dygn innan.

3

Blir du sjuk eller av annan anledning inte kan vara på verkstan en dag du bokat, ska du genast avboka (och
maila medlemmarna om detta.)

4

Boka inte ytor för att förvara saker på om det inte är helt avgörande för ett jobb som är ”på gång”. Med ”på
gång” menas arbete som fortsätter nästa dag eller om annan överenskommelse gjorts med styrelsen. Förvaring
ska ske i avsedda personliga förvaringsutrymmen. Förvarade saker får inte hindra andra medlemmars arbete.

5

Gruppbokningar ska ske i mycket god tid. (minst en månad innan)

6

Gruppbokningar sker genom särskild inloggning, fås av kassören.

7

Gäster, icke medlemmar, bokar genom särskild inloggning som fås av kassören.

8

Kommunicera med styrelsen eller övriga medlemmar om du känner osäkerhet eller har undringar kring dina
bokningar.

9

Vissa avdelningar räknar vi med att man kan vara flera medlemmar samtidigt på. Dessa avdelningar benämns
då t.ex. Grafik 1, Grafik 2 osv. Kommunicera gärna även här om du ser att någon annan kommer att vara där
samtidigt.

10

Se till att du har inloggningsuppgifter sparade så att du hittar dom. (nytt lösenord kan dock fås på boka.se)

11

Varje arbete på verkstan ska alltid ha en bokad tid. (bra för statistiken)

Kurser/utbildningar
Internkurser
Med internkurs menas mindre,kortare, utbildningar av KKV Härnösands maskiner eller utrustning. Kursen har ingen
finansiering förutom att deltagarna kan få betala handledararvode. Arvodet meddelas deltagarna innan anmälan.
Bokning av utrymmen och utrustning som krävs för att genomföra kursen görs genom ”grupp”-inloggning som fås av
Kassör.
Internkurserna är öppna för alla KKVH – medlemmar.
Internkurser meddelas, genom mail, KKV:s medlemmar i god tid innan kursstart (minst en månad innan).
Internkurser skall godkännas av KKV:s styrelse som meddelar KKV:s medlemmar.
Internkursernas deltagare betalar ingen hyra till KKV.

Externkurser
Med externkurser menas kurser som har extern finansiering. Deltagaravgifter för externkurser kan förekomma. Kursen
betalar hyra till verkstan (normalt Grupp-hyra 30:- /timme). Hyres-avvikelse kan förekomma. Hyran görs i så fall upp
genom styrelsebeslut.
Bokning av utrymmen och utrustning som krävs för att genomföra kursen görs genom ”grupp”-inloggning som fås av
Kassör.
Bokning av kursen ska ske i god tid, minst en månad i förväg.
Externkurser kan vara begränsade vad gäller antal deltagare och vilka som kan delta.
Externkurser meddelas, genom mail, KKV:s medlemmar i god tid innan kursstart (minst en månad innan).
Externkurser skall godkännas av KKV:s styrelse som meddelar KKV:s medlemmar.
Andra idéer kring kurser som inte ryms inom ovanstående kategorier tas upp med styrelsen.

