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Gotlands Studentkår Rindi 
1. Inledning  
Gotlands Studentkår Rindi ("Rindi") består av studenter som studerar vid Campus Gotland, samt de 
stödmedlemmar, som betalat medlemsavgift till Rindi. Rindis verksamhet är öppen för alla 
medlemmar med syfte att skapa en gemenskap som är studentgruppen vid Campus Gotland till 
gagn. Rindis verksamhet har med tiden blivit allt mer omfattande och behovet av att i skrift reglera 
företeelser som hanterats på informell väg har ökat. Kårhusreglementet tjänar som ett regelverk 
medan policyerna är vägledande.  

2. Dokumenthantering  
Detta dokument ska finnas tillgänglig för samtliga medlemmar och ska fungera som ett stöd i den 
dagliga verksamheten. Alla aktiva inom studentkåren ska verka för att den efterlevs. Ändringar i 
kårhusreglementet beslutas av styrelsen. Hela detta dokument ska ses över minst en gång per 
verksamhetsår.  
Punkterna i dokumentet refereras med huvudpunkt, underpunkt och sedan den aktuella punkten. Till 
exempel punkt 6.1. Då ingen underpunkt finns refereras denne till huvudpunkt och sedan den 
aktuella punkten. Till exempel punkt 5.2.  
Stadgar refereras med paragraftecknet (§) före punkten.  

3. Revidering  
Fastställt av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2000-03-07  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2000-11-17  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2002-01-19  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2002-03-12  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2003-05-06  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2005-08-24  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2005-12-14  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2006-11-29  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2007-02-15  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2007-04-12  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2008-11-06  
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2012-11-19 
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2014-03-12 
Reviderat av Gotlands Studentkår Rindis styrelse 2016-02-03 
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4. Definitioner  
4.1. Med Rindiborgen och Kårhuset avses i denna text de delar av fastigheten Blekdammen 10 på 
Tage Cervins gata 1 som Gotlands Studentkår Rindi hyr av Region Gotland.  
4.2. Med Rindi avses i denna text Gotlands studentkår Rindi  
4.3. Med medlem avser person som erlagt medlemsavgift till Rindi eller har privilegierats med 
hedersmedlemskap.  
4.4. Med styrelse menas i följande text de personer som innehar de poster som räknas upp i 
Gotlands Studentkår Rindis stadgar § 10.4.  
4.5. Med mästeriet menas i följande text den organisation som består av Rindis medlemmar som 
ansvarar för restaurangverksamheten, barverksamheten, den studiesociala verksamheten samt 
kårhuset.  
4.6. Med mästarråd menas i följande text de personer som är av styrelsen för gällande period valda 
till posten som mästare.  
4.7. Med personal menas den person eller de personer som under en specifik dag/kväll tjänstgör i 
Rindiborgen.  
4.8. Med gäst menas den person som befinner sig på Rindiborgen och ej är personal. Definitionen 
omfattar såväl studenter som gäster uppskrivna på gästlistan.  
4.9. Med kvällsansvarig menas den eller de personer som för kvällen ser till att alkohollagen och 
Rindis serveringstillstånd efterlevs, en s.k. serveringsansvarig.  
4.10. Med arrangör menas den förening, utskott, mästeri, organisation, myndighet eller företag som 
står som ansvarig för arrangemanget.  
4.11. Med sittningsansvarig menas den person som av arrangör är utsedd att leda arbetet med att 
arrangera arrangemanget.  
4.12. Med nyckel och nycklar avses i denna text de nycklar som reglerar fastmonterade lås samt lås 
vars placering inte är av helt tillfällig karaktär i Rindiborgen.  
4.13. Med Campus Gotland avses i denna text Uppsala Universitet Campus Gotland 

5. Entréregler  
5.1. Medlemmar vid Rindi äger rätt att komma in utan kostnad på pubkvällar genom att uppvisa 
legitimation och kårlegitimation.  
5.2. Studenter vid Campus Gotland kan, mot styrkande av sin antagning med t.ex. Passerkort för 
Uppsala Universitet, komma in på Rindiborgen mot en entréavgift om 50 kronor. De får inte ta med 
gäster. 
5.3. Stödmedlemmar vid Rindi äger rätt att komma in utan kostnad på pubkvällar genom att uppvisa 
legitimation och stödmedlemskapskort. De får inte ta med gäster. 
5.4. Hedersmedlemmar vid Rindi äger rätt att komma in utan kostnad på pubkvällar genom att 
uppvisa legitimation och hedersmedlemskapskort.  
5.5. Studenter från andra högskolor och universitet kommer in på Rindiborgen utan att stå på 
gästlista mot en entréavgift om 50 kronor.  
5.6. Studenter från lärosäten från andra länder än Sverige kommer in på Rindiborgen utan att stå på 
gästlista mot en entréavgift om 50 kronor. Medlemskap i utländsk studentkår styrks med 
internationell studentlegitimation tillsammans med giltig legitimation. 
5.7. Personal vid Campus Gotland kan, mot styrkande av anställning, komma in på Rindiborgen 
mot en entréavgift om 50 kronor. 
5.5. Medlem och hedersmedlem vid Rindi får ta med en (1) gäst och gästen betalar då 50 kr vid 
entré. Gästen måste vara föranmäld till Rindis gästlista senast en timme innan evenemanget börjar 
på entrédatum och måste komma i sällskap med den medlem som gästen står på, eller redan finnas 
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på plats för att denna ska kunna styrka sitt medlemskap och därmed äga rätt att ta med gäst. 
5.6. Entré till Rindiborgen kan tillfälligt avgiftsbeläggas vid speciella arrangemang, till exempel 
framträdanden. Avgiftsbeläggning enligt denna punkt beslutas av arrangör i samråd med 
Mästarrådet. Eventuella avgifter ska påannonseras i god tid.  
5.7. Avgiftsbeläggning enligt 5.6 är kumulativ med de avgifter som nämns i punkterna 5.2 och 5.5. 
De som enligt 5.1 normalt är tillerkända avgiftsfri entré betalar avgift i enlighet med 5.6. 
5.8. I de fall gäst uppträtt opassande kan medlemmen som skrivit upp gästen bli förbjuden att medta 
fler gäster.  
5.9. Personal vid Campus Gotland äger rätt att lösa stödmedlemskap och får då stödmedlems 
vanliga rättigheter.  

6. Personal och kvällsansvarig  
6.1. Mästare ordnar med sin respektive personal till bokade arrangemang. Om äskningen inte är 
lämnad till mästarrådet 21 dagar innan arrangemanget så är det upp till Mästarrådet ifall 
arrangemanget kan hållas.  
6.2. Personalen ska ha god kännedom om Rindis arbetsrutiner, alternativt ha en kunnig överordnad 
som kan leda dem igenom kvällen. 
6.3. Personal ska vara medlemmar i Rindi samt godkänd av berörd mästare.  
6.4. Skydds- och brandsäkerhetsföreskrifter för Rindiborgen ska följas.  
6.5. Livsmedelslagen och Alkohollagen ska alltid efterlevas.  
6.6. En serveringsansvarig, även kallat kvällsansvarig, ska alltid under evenemang med 
alkoholförsäljning finnas på plats i någon av Rindis godkända serveringsutrymmen som används för 
tillfället. En serveringsansvarig har fått sina personuppgifter skickade till alkoholhandläggarna på 
Regionen av Rindis ordförande. 
6.7. Personal ska tydligt se ut som personal, även så vid maskerad. Normal dresscode är: Rindis 
personalkläder eller mer uppklätt. Kökspersonal ska alltid ha kökskläder. En kvällsansvarig får 
aldrig vara mer utspökad än att den kan tas på allvar vid en konflikt. 
6.8. I de fall Rindiborgens ljudanläggning används till bokat arrangemang ska ljudmästare 
godkänna den person som ska använda ljudanläggningen. 
6.9. Det är strängeligen förbjudet för all personal att under arbetstid förtära någon form av alkohol, i 
annat fall än avsmakning vid servering.  
6.10. Efter stängning får inga andra än personalen för kvällen befinna sig i Rindiborgen.  
6.11. Personal som inte kan jobba på arbetspass ordnar själv med ersättare och kvällsansvarig ska 
underrättas av ordinarie personal.  
6.12. Personal som inte jobbar är gäster och hänvisas till offentliga utrymmen.  
6.13. Kvällsansvarig är under evenemanget ytterst ansvarig för Rindiborgen och ska se till att 
samtliga regler efterlevs. 
6.14. Brott mot någon av paragraferna i kårhusreglementet ska antecknas i kvällsrapporten som 
lämnas till barmästare. Brottet går även att anmäla direkt till styrelsen.  
6.15. Kvällsansvarig rapporterar till barmästaren om övergrepp mot Rindis personal, gäster, 
egendom eller lokal. 

7. Städrutiner  
Städning av Rindiborgen utförs enligt dessa direktiv. Lokalen ska vara städad innan klockan 11.00 
påföljande dag. All personal hjälper till och städar.  

7.1. Lokal  
7.1.1. De olika mästerierna städar sina respektive områden. All personal hjälps åt med de allmänna 
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utrymmena. 
7.1.2. Om något är trasigt eller saknas, anteckna detta på kvällsrapporten som förs i slutet av varje 
kväll.  
7.1.3. Städa alla toaletter, torka av väggar om så behövs, byt påsar, sätt i toalettpapper i 
pappershållarna om det är slut.  
7.1.4. Torka av alla bord, stolar om så behövs, fönsterbrädor med mera. Skrapa bort stearin med en 
degskrapa, var försiktig.  
7.1.5. Sopa alla golv noga, inklusive trapphusen, gången vid städskrubben och så vidare. Vänta 
gärna med att torka golven till sist så vi slipper en massa fotspår.  
7.1.6. Städa i entrén, trappan utanför och ytan i anslutning till trappan från skräp och fimpar.  
7.1.7. Töm alla soptunnor, släng i tunnorna på bakgården. Sätt i nya sopsäckar.  
7.1.8. Tvätta förkläden i tvättmaskinen. 
7.1.9. Töm hissen från allt skräp.  
7.1.10. Det är kvällsansvarigs ansvar att lokalen återställs i det skick som regleras i 
kårhusreglementet, utom vid dekoration under evenemang, m.m. Detta är arrangörens ansvar. 
7.1.11. Det är strängeligen förbjudet att använda stearinljus i foajéns fönster.  
7.1.12. Golvet i stora salen ska tvättas med särskild såpa.  

7.2. Baren 
7.2.1. Plocka disk och flaskor från hela lokalen 
7.2.2. Sätt ploppar på alla flaskors droppkorkar eller byt droppkorken till flaskans ordinarie kork. 
Droppkork ska alltid bytas när en flaska är slut. 
7.2.3. Diska droppkorkar genom att lägga dem i sodavatten. Tag ur och förvara torrt i slutet av 
kvällen, annars möglar de. 
7.2.4. Fyll på batterilådorna. 
7.2.5. Släpp av munstyckena till fatdryck. Töm spilldunken. 
7.2.6. Torka av alla ytor i baren inklusive kylskåp, draglådor, luckor, batteri, med mera. Kom ihåg 
att torka av bardisken och tapparna.  
7.2.7. Alla redskap, serveringsmattor och behållare som använts under kvällen ska diskas. 
7.2.8. Se till att allt eventuellt glaskross är undanstädat och ligger i respektive tunna. Töm 
glaskrossen i början av kvällen, inte mitt i natten. Annars stör vi friden för grannarna. 
7.2.9. Panten ställs in i varuintaget. 
7.2.10. Lyft bort golvmattorna och tvätta golvet. 
7.2.11. Golvbrunnen ska rengöras. Filter och vattenlås ska plockas ur och rensas. Fyll sedan på med 
vatten, annars stinker det från avloppen. 
7.2.12. Släck samtliga lampor och ljusslingor. 

7.3. Köket  

Kyl/frys 
7.3.1. För att förvara matvaror i kylskåp ståendes i köket, ska godkännande inhämtas av 
köksmästaren eller annan ansvarig från köket.  
7.3.2. Alla varor som inte är uppmärkta tillfaller automatiskt köksmästeriet.  
7.3.3. Arrangörer får ta max ett halvt kylskåp i anspråk.  
7.3.4. Om frysen absolut måste användas vid arrangemang där köksmästeriet inte är involverade, 
håll sakerna märkta och samlade. Använd max en halv hylla.  
7.3.5. När något öppnas ska det märkas med dagens datum.  
7.3.6. HACCP ska följas.  
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Stekhäll, spis, ugn och värmeskåp 
7.3.7. Inga kryddor får användas i stekpannorna eftersom de tar till sig smak. 
7.3.8. Rengör stekpannorna med vatten och diskborste. Diskningen sker i kökets egen diskho utan 
diskmedel.  
7.3.9. Spisen skall torkas med en fuktig trasa. Inga rengöringsmedel! 
7.3.10. Skrapa av stekhällen ordentligt med skrapa efter varje stektillfälle. 
7.3.11. Rengör stekhällen efter användning, stäng av stekbordet, vänta tills den svalat och skrubba 
rent den med stålull och vatten. Använd inga rengöringsmedel! Töm rännan under stekhällen och 
diska rent den.  
7.3.12. Ugnen skall efter den använts svalna av och torkas ur med en fuktigtrasa på alla ytor 
invändigt.  
7.3.13. Värmeskåpet skall stängas av och efter det svalat torkas ut med en fuktig trasa på alla ytor 
invändigt. 
7.3.14. Torka av väggar och andra närliggande ytor runt omkring  

Kökets övriga ytor 
7.3.15. Köksmästaren ansvarar för att en utskriven städlista följs. 
7.3.16. Ta bort all disk från köket. Knivar och skärbrädor får inte diskas i maskinen! 
7.3.17. Märk upp alla varor som öppnats och/eller återförslutits i nya förpackningar. 
7.3.18. Använd rengöringsmedel på alla bordsytor i köket. 
7.3.19. Sopa golvet och moppa med särskild avsedd mopp. Använd D2-medel. 
7.3.20. Ta ut golvbrunnen och spola rent. 
7.3.21. Kökshanddukar, köksskjortor och förkläden ska läggas i tvätten. 

7.4. Diskrummet  
7.4.1. Kontrollera att det finns diskmedel/torkmedel i dunkarna. Om dunkarna är tomma tar 
maskinen in luft vilket i slutändan förstör den. Disk/torkmedel finns i hörnet bortom diskmaskinen.  
7.4.2. Glöm inte att sätta i de två silarna samt proppen i diskmaskinen.  
7.4.3. Ta vid tömning av diskmaskinen bort eventuella matrester.  
7.4.4. Ställ tillbaka den rena disken där den kom ifrån.  
7.4.5. Spola av all disk noggrant innan den sätts den i diskmaskinen.  
7.4.6. Torka av väggar vid behov. 
7.4.7. Skrubba golvet i diskrummet. 
7.4.8. Använd skrapan för att få bort allt vatten från golvet.  
7.4.9. Golvbrunnen ska rengöras. Filter och vattenlås ska plockas ur och rensas. Fyll sedan på med 
vatten, annars stinker det från avloppen. 

7.5. Vinden 
7.5.1. Pynt ordnas i de tilldelade båsen enligt: Halloween, Jul, Material, Övrigt. Under material  
inräknas bland annat tyger, färger, hönsnät, papp och kartong, m.m. 
7.5.2. Allt pynt som använts under ett evenemang ställs tillbaka på rätt plats. 
7.5.3. Vid lån av pynt/material, prata med sittande phestmästare för att phestmästaren ska veta vad 
som finns kvar. 
7.5.4. Vid osäkerhet kring vart pyntet ska vara, ta kontakt med phestmästaren. 
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8. Personalkort  
8.1. Personalkort är en del av Rindis uppskattningssystem.  

8.2. Korten fungerar normalt på köp i bar, kök och café samt på märkesköp på alla artiklar. 

8.3. Ett kort har 10 klipp och ger en 30 % rabatt. Ett klipp gäller för 1 artikel.  

8.4. En får rätt till ett kort när en har arbetat i 12 timmar på Rindi på förtroendepost. 

8.5. Ett kort kan även vid tillfälle bytas ut mot andra erbjudanden hos vice ordförande, t ex ett 100kr 
presentkort på Wisby Centrums affärer, eller en biobiljett på Biograf Borgen/SF-bio. 

8.6. Andra specialkort kan ges ut till arbetare på bestämmelse av vice ordförande och mästarrådet, 
men bör hållas till speciella event, t ex Lamningen. Rindis ekonomi vid det tillfället ska då tas i 
beaktning. 

9. Nyckel- och kodhantering  
9.1. Nyckel lämnas ut när Rindis nyckelkvittens ifyllts korrekt av mottagare.  
9.2. Nycklar skall vårdas och förvaras på så sätt att de inte åtkommes av obehörig.  
9.3. Person som utkvitterat nycklar ansvarar personligen för dessa.  
9.4. Nycklar får endast brukas av den som kvitterat ut nyckeln, med undantag för barverksamheten 
då kvällsansvarig agerar serveringsansvarig.  
9.5. Förlust av, eller större skada på, nyckel skall skyndsamt anmälas till Rindis styrelse.  
9.6. Nycklar får inte utsättas för åverkan.  
9.7. Nycklar får inte kopieras utan uttryckligt godkännande därom av Rindis ordförande. 
9.8. Då behov att inneha nyckel/nycklar inte längre föreligger skall de utan anfordran återlämnas.  
9.9. Om ordförande för Rindi uppmanar en, flera eller alla innehavare av nycklar att återlämna 
dessa skall de berördas nycklar återbördas snarast. 
9.10. Återlämnad nyckel kvitteras av Rindis ordförande eller vice ordförande. 
9.11. Nycklar som inte är utlämnade ska förvaras inlåsta på en betryggande plats inom Rindiborgen 
eller annan av Rindis styrelse godkänd plats. 
9.12. Passerkoden till Rindiborgen är personlig och får inte utlämnas till obehörig eller nedtecknas 
på ett sådant sätt att dess egenskap av passerkod framgår.  
9.13. Om utkvitterad nyckel inte återlämnas blir berörd person ersättningsskyldig för de 
omkostnader som kan uppstå i samband av låsbyte.  

10. Bokning av Rindiborgen  
10.1. Bokning av Rindis lokaler där personal inte krävs sker genom presidiet. 
10.2. Bokning där mästarrådet skall bistå vid anskaffning av personal ska en äskning vara 
Mästarrådet tillhanda senast 21 dagar innan arrangemanget. 
10.3. Rindiborgen kan bokas av styrelsen, mästerier, sektioner och utskott. 
10.4. Styrelsen kan godkänna att externa organisationer kan få boka Rindiborgen  
10.5. Rindi ansvarar för att tillhandahålla lokala regler och policydokument som styr användande av 
Rindiborgen.  
10.6. Arrangör står som ansvarig för bokningen.  
10.7. Rindiborgens rum 202 (övervåningens bar) är vardagar avsatt för lunch/studiesal mellan 10.00 
och 17.00. Under den tiden går det inte att boka det rummet.  
10.8. Vid boknings sluttid ska alla utrymmen som använts återställas till samma eller bättre skick. 
10.9. Arrangör är skyldig att ersätta skador på lokal och inventarier som under bokad tid 
uppkommit.  
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10.10. Då lokal används för ett bokat arrangemang före ordinarie pubkväll skall lokalen ställas i 
ordning av arrangör innan puben öppnar.  

11. Beställningar  
11.1. All alkoholhaltig dryck som önskas under arrangemang beställs genom barmästare.  
11.2. Mat beställs av köksmästaren. Om egen mat skall nyttjas, skall godkännande först inhämtas av 
köksmästaren. 
11.3. Alla beställningar skall finnas med på äskningen som varit Mästarrådet tillhanda minst 21 
dagar innan arrangemanget. 
11.4. Priset för omkostnader fastställs av mästarrådet innan arrangemanget.  

12. Våld, övergrepp och vandalism  

12.1. Förbud  
12.1.1. Det är förbjudet att röka i Rindiborgen.  
12.1.2. Rökning på atriet är enligt lag förbjudet vid alkoholservering. 
12.1.3. Det är förbjudet att under pubkväll, sittning eller annan tillställning medtaga alkoholhaltig 
dryck in till eller ut från Rindiborgen. 
12.1.4. Gäster på barkvällar, sittningar eller liknande arrangemang får inte vistas i andra utrymmen 
än de som är offentliga. 

12.2. Fysiskt och psykiskt våld  
12.2.1. Ifall en gäst agerar våldsamt och bryter svensk lag bör personalen försöka hålla kvar gästen 
med rimlig mängd våld tills polis anländer, dock ej ifall fara för liv råder. Tagning av fotografier på 
personen uppmuntras för identifikation, men aktsamt så att personen inte hetsas. 
12.2.2. Då gäster uppträder opassande har personal, kvällsansvarig eller mästarrådsmedlem som är i 
tjänst rätt att, utan våld, avvisa gästen från Rindiborgen. Om gästen inte frivilligt lämnar 
Rindiborgen, skall polis tillkallas.  
12.2.3. Om en gäst blivit avvisad skall händelsen rapporteras till barmästare som i sin tur 
rapporterar till styrelsen. Styrelsen bedömer ifall påföljd skall utdömas.  

12.3. Förstörelse av egendom  
12.3.1. Vid förstörelse av Rindiborgens lokaler och inventarier, samt vid stöld, tas ärendet upp i 
styrelsen som bestämmer avstängningstid.  
12.3.2. All vandalisering av lös eller fast egendom i Rindiborgen polisanmäls.  

12.4. Påföljder inklusive avstängningar  
12.4.1. Innan påföljd utdöms skall styrelsen eftersträva att höra alla inblandade parter muntligen.  
12.4.2. Inblandade parter har rätt till att neka att höras muntligen av styrelsen.  
12.4.3. I de fall våld, övergrepp eller vandalism skett i samband med mästeriets verksamhet ska 
relevant mästare i samråd med vice ordförande offentligt yttra sig om händelsen.  
12.4.4. Om styrelsen gjort överträdelse som kan ge påföljder ska frågan handhas av Kårmötet.  

12.5. Avstängning  
12.5.1. Den som stängts av med stöd av kårhusreglementet får, under avstängningstiden, inte ingå i 
styrelsen, mästeriet, sektioner eller utskott som ligger inom Rindi och inte heller besöka barkväll 
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eller sittning som hålls i kårhuset.  
12.5.2. Om polis tvingas tillkallas enligt 12.2.1 eller 12.2.2 blir gäst som uppträtt olämpligt per 
automatik avstängd från Rindiborgen terminen ut, såvida styrelsen inte anser att ett undantag bör 
göras. Om halv termin gått gäller avstängning även påföljande termin.  
12.5.3. Vid fysiskt eller psykiskt övergrepp mot personal eller annan person sker avstängning från 
Rindiborgen minst terminen ut. Om halv termin gått gäller avstängning även påföljande termin. 
Styrelsen har dock rätt att förlänga avstängningstiden beroende på förseelse och omständigheter. 
12.5.4. Vid förseelser som anses vara av ringa art, kan styrelsen utdöma en påföljd med avstängning 
på 2 till 20 veckor.  
12.5.5. Arbetande kvällsansvarig äger inte rätt att stänga av gäst från Rindi, men kan med lagstöd 
tillfälligt neka en individ inträde eller vistelse i Rindiborgens lokaler, såvida detta inte intränger på 
Diskrimineringslagen. 
12.5.6. Mästare äger inte rätt att stänga av någon från Rindi, men kan utvärdera och neka persons 
lämplighet att deltaga i respektive mästeris aktiviteter. 
12.5.7. Personal som dricker alkohol under arbetstid stängs omedelbart av från vidare tjänstgöring 
under innevarande arrangemang.  
12.5.8. Person som brutit mot 12.5.7 kan, efter beslut av styrelsen och barmästare, stängas av från 
all eller viss tjänstgöring i Rindis namn. Avstängningen gäller 2 till 20 veckor eller, i mycket 
speciella fall, permanent.  
12.5.9. I de fall person avstängts med stöd av 12.5.7 under tillställning, anordnad av sektion, kan 
styrelsen besluta att frånta föreningen möjligheten att använda Rindiborgen för alkoholservering 
under 2 till 52 veckor.  
12.5.10. Om gäst till medlem bryter mot kårhusreglementet utdöms påföljden att medlemmen inte 
får ta med någon gäst under 2 till 20 veckor.  
12.5.11. Styrelsen kan vid speciella fall upphäva en avstängning eller förbud att ta med gäst, och 
skall då eftersträva konsensusbeslut.  
12.5.12. Kårmötet kan, i enlighet med Rindis stadgar § 5.8.2, vid fall då person skadat, eller hotat 
att skada, studentkårens intressen utesluta personen permanent från Rindis aktiviteter. 

12.6. Annan påföljd  
12.6.1. Om arrangör underlåter att lämna in äskning till Mästarrådet senast 21 dagar innan ett 
arrangemang där personal krävs kan Mästarrådet besluta att arrangemanget inte kan hållas under det 
datumet. 
12.6.2. I de fall arrangören underlåter att följa de säkerhetsföreskrifter som finns, underlåter att följa 
livsmedelsföreskrifterna i kökspolicyn, begår brott mot alkohollagen eller underlåter att få 
godkännande av ljudmästare att hantera ljudanläggningen (punkt 6.8) kan styrelsen besluta att 
frånta föreningen möjligheten att använda Rindiborgen för evenemang under ett års tid. 
12.6.3. Vomering inomhus medför böter om 500 kronor om personen ifråga inte själv städar upp 
det. Bötesbeloppet ska tillfalla det barlag som fick städa upp. 
12.6.4. Obefogat utlösande av brand- eller inbrottslarm medför böter om 500 kronor samt täckande 
av eventuella utryckningskostnader som utomstående part riktar mot Rindi. 
12.6.5. Den person som rätteligen har passerkod till kårhusets larmsystem, och som orsakar ett 
obefogat larm under tjänsteutövning, undantas från denna punkt. Den personen betalar istället inget 
för det första obefogade larmet den orsakar under ett verksamhetsår, 200 kronor för det andra, 500 
kronor för det tredje och full utryckningskostnad för varje gång därefter som den orsakar ett 
obefogat larm under ett verksamhetsår.  
12.6.6. Om städning inte utförs enligt kårhusreglementet har styrelsen rätt att tillkalla ansvarig 
arrangör för omstädning. 
12.6.7. Styrelsen kan besluta att underlåta krav på polisanmälan för punkterna 12.5.2 och 12.5.3 om 
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händelsen som förorsakade problemet är uppenbart ringa eller om det på annat sätt, på grund av 
omständighet eller art, är mindre klandervärt. 
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