Serveringspolicy
Upprättad: 19 februari 2013
Reviderad: 5 augusti 2014

1

Bakgrund

KTH, THS, Tillståndsmyndigheten och ProgramRådet har det gemensamma målet att minska direkta, indirekta, psykiska och fysiska skador relaterade till alkoholkonsumtion och alkoholpåverkan. Till detta ändamål finns ett tydligt regelverk rörande alkoholservering under
studentarrangemang, exempelvis tentapubar. Fest- och serveringsansvariga vid varje sektion
jobbar intensivt för att se till att alla regler efterföljs, så att studentarrangemangen blir så
trevliga som möjligt. Ett led i detta arbete är att informera samtliga festdeltagare om de
regler som gäller. Detta dokument är en del av denna information.
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Syfte

Att1 informera om gällande regler och bestämmelser som skall beaktas av besökare till fester
och sammankomster som anordnas av ProgramRådet.
Att2 underrätta om de rättigheter som ProgramRådet innehar vid fester och sammankomster.
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Regler & bestämmelser

Enbart sektionsmedlemmar är fn. tillåtna att deltaga i arrangemang som anordnas i Tolvan, Osquars backe 12, 114 28 Stockholm. Till sektionsmedlem räknas medlemmar av
Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik. För att vara medlem i sektionerna räcker det inte med att enbart studera vid respektive sektions program, utan även
medlemsskap i Tekniska Högskolan Studentkår, THS.
För inträde krävs fotolegitimation (ID-kort, körkort eller pass) samt studentlegitimation (THSkort) som styrker medlemskap i Elektrosektionen eller Sektionen för Medicinsk Teknik.
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Under mottagningen då nyantagna studenter inte är inskrivna på KTH och därmed inte
har möjlighet att söka medlemskap i THS och därmed inte bli sektionsmedlem, måste
tillfällig studentlegitimation medtagas. Under mottagningen är n0llebrickan den enda
godtagbara tillfälliga studentlegitimationen.
Underåriga sektionsmedlemmar är välkomna att deltaga i arrangemang men serveras självklart
inte alkoholhaltiga drycker i enighet med 3 kap. § 7 i Alkohollagen.
Under arrangemang är Tolvan en serveringslokal, vilket innebär att det inte längre är en
sektionslokal. Det går alltså inte att hävda sin närvaro med hänvisning till KTHs
lokalförsörjningsansvar.
En personlig gäst får medtagas av ordinarie sektionsmedlem. En personlig gäst är en person
som har anknytning till den ordinarie sektionsmedlemmen i egenskap av vän, partner,
anhörig osv. Gästen har inga krav på medlemskap och kan således vara en individ från
den generella populationen. Om den ordinarie sektionsmedlemmen väljer att lämna arrangemanget skall även den personliga gästen lämna arrangemanget.
Inga drycker får medtagas in eller ut ur Tolvan.
Berusade gäster nekas inträde alternativt avvisas från Tolvan enligt 3 kap. 5 § i Alkohollagen.
Vid nödutrymning kommer ProgramRådets personal använda sig av
orangea utrymningsvästar och instruera om utrymningsväg.
Anvisningarna skall följas omedelbart och utan dröjsmål!
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ProgramRådets rättigheter

ProgramRådet förbehåller sig rätt
Att1 när som helst besluta om avslutande av pågående arrangemang.
Att2 muntligen neka gäst tillträde, alternativt avvisa gäst från Tolvan i enighet med 3 kap. 5
§ i Alkohollagen.
Att3 besluta om servering till enskild gäst i enighet med 3 kap. 8 § i Alkohollagen.
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