
  

1 Begreppet festverksamhet avser alla middagar och pubar riktade till Ultuna 
studentkårs medlemmar. 

 
Festpolicy för Ultuna Studentkår  
Ultuna Studentkårs Festpolicy har kommit till som ett komplement till 
Alkohol- och drogpolicyn och ska fungera som ett stöd vid aktiviteter 
inom festverksamheten. Det åligger ULS styrelse att i varje enskilt fall 
besluta angående eventuell avstängning om någon skulle bryta mot 
festpolicyn.  
  

 

Under Ultuna studentkårs festverksamhet gäller  följande: 
 

 
att  anmälan till middagar är bindande och därmed är personen även betalningsskyldig 

gentemot Klubbmästeriet.  
  
att  vid festaktiviteter arrangerade av Ultuna Studentkår sker entré till kårhuset via 

bemannad ingång. Om detta inte följs sker avstängning från Ultuna Studentkårs 
festverksamhet under minst två (2) på varandra följande 04-middagar arrangerade av 
Klubbmästeriet samt all festverksamhet där emellan. 

 
att vid festaktiviteter arrangerade av Ultuna Studentkår skall festdeltagare lämna in 

ytterkläder och väskor i den bemannade garderoben i lokalen. Om detta ej följs så 
kommer festdeltagaren att hänvisas att lämna lokalen.      

  
att  vid missbruk av Ultuna Studentkårs brandutrustning och livräddningsutrustning sker 

avstängning från Ultuna Studentkårs festverksamhet under minst ett (1) år 
arrangerade av Klubbmästeriet samt all festverksamhet där emellan. Ultuna 
Studentkårs styrelse kan även besluta om eventuell betalningsskyldighet.  

  
att  om slagsmål, bråk, hot eller diskriminering mot festdeltagare eller personal 

uppkommer vid Kårens festaktiviteter i kårhuset eller i annan lokal där kårens 
festverksamhet sker, sker avstängning från Ultuna Studentkårs festverksamhet under 
minst två (2) på varandra följande 04 middagar arrangerade av Klubbmästeriet samt 
all festverksamhet där emellan.  

  
att  vid skada på Kårens eller annans egendom sker återbetalning till egendomens ägare.  

  
att  Kårlån ska ses som stöld. Om detta sker ska en polisanmälan upprättas. 

Vederbörande är skyldig att återföra föremålet i samma skick som vid stöld. Om 
föremålet behöver repareras eller liknande är vederbörande ersättningsskyldig för 
detta.  
  

att alkoholhaltiga drycker som är serverade inom kårens serveringsytor ej får medtas 
utanför kårens serveringsytor. 

 
att  medhavd alkohol eller narkotikaklassade preparat ej får medföras in i lokalerna 

Kårhuset och Ultunarestaurangen. 
 



  

1 Begreppet festverksamhet avser alla middagar och pubar riktade till Ultuna 
studentkårs medlemmar. 

att  vid förtäring av medhavd alkohol och/eller innehav av narkotikaklassade preparat i 
lokalerna Kårhuset och Ultunarestaurangen ska berörda personer avvisas från 
lokalerna.   

  
att  vid förtäring av, eller innehav av, narkotikaklassade preparat sker avstängning från 

Kårens verksamheter under minst ett (1) år.  
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