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Sittningar, Beerpong-turneringar eller quizkvällar är
ofta studenternas höjdpunkter under studietiden.
Alla kommer ihåg den första sittningen när alla
mumlande sjöng ur sånghäftet och sen andra
sittningen när alla istället satt vrålande till
Spritbolaget.

Fast att stå där längst fram med micken i hand och
höra hur halva rummet har egen takt och en hörna
sitter och vrålar "OMTAG" kan vara otroligt
stressande. 

Denna handboken kommer kunna vara ett verktyg
för dig som planerar en sittning eller ett annat
event. Hur du får en grupp att i samma takt sjunga
sittningslåtar kommer förbli ett mysterium.
Däremot kommer det ges tips, förslag och
information om hur du bokar lokaler, vilka som
finns, vilka regler som gäller samt hur det går att
tänka inför, under och efter ett event.

Inledning





Lokaler att boka:
På samsek finns det 2 lokaler som alla föreningar
har rätt att boka. Dessa är Kafé Haga och
Terassbaren. Båda lokalerna bokas genom
formuläret "Boka lokal för fest" på
Samhällsvetarsektionens sida på Göta studentkårs
hemsida. 

När en bokning görs går den igenom en process
där bokaren får notis om det första och sista
steget. Första är när bokningen görs och ett
bekräftelsemail skickas till dig. Det andra är när
bokningen behandlats och du antingen får en
godkänd eller nekad bokning. Mellan bokning och
eventuell bekräftelse ska först Vice ordförande på
samsek ta ställning till bokningen och därefter ska
fakultetens säkerhetsavdelning ta ställning till
bokningen. Därefter kommer antingen mail om
godkänd eller nekad boning till bokaren.

Dessa stegen gör att en bokning i de flesta fall tar
1-2 veckor för att godkännas. Om du har frågor eller
behöver hjälp under processen kan du alltid mejla
vice.samsek@gota.gu.se eller skriva till hen på
messenger.

Om dessa två är bokade kan du alltid mejla
info@gota.gu.se för att boka Stora hallen på
Studenternas Hus.



Kafé Haga:
Beläget i Campus Haga med ingång vid
Sprängkullsgatan 23 är Kafé Haga vår största
studiesociala lokal. Perfekt för sittningar med
tillhörande garderob, ett bar-utrymme där det går
att förvara kylvaror och även laga mat. Det finns
även högtalarsystem och scen i ett förråd bredvid
baren.

Lokalen går att boka alla dagar i veckan. Sön-mån
till 03:00 och fre-lör till 01:00. Tips är att alltid boka
lokalen från 16:00. Om det är sittning
rekommenderas det att boka från 16:00 till 03:00
(alt. 01 fredag-lördag).

Lokalen rymmer som max 450 personer men för
sittningar är kapaciteten upp till 250 sittande. Vid
event där det beräknas komma fler än 149 personer
måste väktare bokas. Detta görs via fakulteten så
kontakta Vice ordförande på samsek för att få
hjälp.

Specifika regler för Kafé Haga är att dörren mot
Sappören och ingången vid Sprängkullsgatan 25
inte får användas efter 23:00 då denna larmas.
Dörrarna till innergården är INTE larmade och kan
vara öppna. Kom bara ihåg att stänga dem vid
eventets slut innan ni lämnar lokalen.



Terassbaren - 
Belägen intill Seminarieparken vid Konstepidemins
väg 2A där dess terrass binder samman lokalen
med KK2 hittar du Terassbaren. Ingången ligger på
baksidan av KK2. Här finns en bardisk och lokalen
är utrustad med porslin diskmaskin och mikro. Det
finns även högtalarsystem och projektor.

Lokalen går att boka alla dagar i veckan. Sön-mån
till 03:00 och fre-lör till 01:00. Tips är att alltid boka
lokalen från 16:00.

Lokalen rymmer 30-35 personer och är därför
optimal för mindre event som filmkvällar,
spelkvällar eller kanske en styrelse kick-off.

För att komma in i lokalen behöver den larmas av
genom att bokaren (den vars personnummer fylls i
i bokningsformuläret ) trycker 0A + GU-kort + Kod(
till GU-kortet). Därefter kommer dörren att låsas
upp och lokalen att larmas av. När ni sedan går
därifrån kommer lokalen behöva larmas vilket görs
genom att bokaren trycker 1A + GU-kort + Kod.
Därefter kommer dörren att låsas och larmet
kommer att låta kort och då vet du att lokalen är
larmad.





Att tänka på innan eventet
När en bokning har blivit godkänd kommer du som
bokare få ett mejl till mejladressen som skrivs i
bokningen. Därefter måste bokaren kontakta Vice
ordförande på samsek för att skriva på en
ansvarsförbindelse. Om denna inte blir påskriven
kommer ni inte kunna hålla eventet. Först när en
ansvarsförbindelse har skrivits på får ni ha event
där alkohol konsumeras. 

Ifall ni ska ha bar ( kräver särskilda tillstånd och
utbildningar) eller bjuda på fördrink får alkohol
enbart förvaras i fakultetens lokaler som längst 24
timmar innan eventet och 24 timmar efter eventet.

I Kafé Haga krävs det även att lokalvården
kontaktas som senast 12:00 dagen innan eventet
för att de ska hinna ställa ut en städvagn. Nummer
till lokalvården finns på städlistan vilken ges ut när
bokaren skriver på ansvarsförbindelse. Om
lokalvården inte kontaktas är det
bokaren/föreningens ansvar att själv ordna
material att städa med. Terassbaren är redan
utrustad med städmaterial och därav behövs inte
lokalvården kontaktas innan eventet.

I Kafé Haga krävs en speciell nyckel för att öppna
upp dörrarna till baren. När nyckeln kan hämtas
bestäms mellan bokaren och Vice ordförande på
samsek.



Att tänka på under eventet
Bokaren är den enda som under ett event
kommer att ha access på GU-kortet och därav
den enda som kommer kunna öppna dörrarna in
till lokalen samt ner till soprummet i Kafé Haga
och den enda som kan larma av och på i
Terassbaren. Därav måste bokaren vara på plats
hela eventet.

Om ni av någon anledning skulle behöva hjälp av
väktare står deras nummer 031-786 17 55 på
baksidan av ert GU-kort. Vid tillfällen där någon
riskerar livet ring 112. Efter att väktare eller 112
blivit tillkallade vid en nödsituation kontakta Vice
ordförande på samsek (072-612 44 83).

Det är bokaren som har rätt att bestämma vilka
som är i lokalen under den bokade tiden. Därför
har ni rätt och bör avvisa anda från platsen. Ge
dem en heads-up någon timme innan eventet
börjar så brukar de flesta lämna av sig själv. Men
kom ihåg, ni har bokat och då är det ni som har
rätten att bestämma vilka som närvarar.



Att tänka på efter eventet
Efter ett event är det kvällens höjdpunkt krav, att
städa. Som en tumregel tänk att du vill lämna
lokalen finare än vad den var när du kom.

Bord ska torkas av med städmedel och golven ska
sopas och sedan våttorkas. Eventuella fönster eller
dörrar ska stängas. I Terassbaren ska alla lampor
släckas. I Kafé Haga ska även baren städas noga
och ingen mat får lämnas kvar om den inte är i en
låda eller kylen.

I Kafé Haga ska sopor sorteras och slängas i
soprummet. Bokaren kommer dit med sitt GU-kort.
Städlista som hämtas när ansvarsförbindelse skrivs
på ska fyllas i och sedan läggas i Lokalvårdens
brevlåda. Om städningen inte är fullgod kommer
lokalvården att ringa upp angivet telefonnummer
dagen efter eventet för att diskutera åtgärdandet
av bristande städning.

Nyckeln till baren i Kafé Haga ska senast lämnas
på Göta samseks kontor 12:00 dagen efter eventet.
Om saker lämnats kvar i Kafé Haga över natten ska
de även tas bort innan nyckeln lämnas tillbaka
annars riskerar dessa saker att kastas. Om ingen är
på kontoret ska nyckeln läggas i brevlådan till
höger om dörren.





Vilka resurser finns
Utöver utrustningen som tidigare nämndes finns i
våra festlokaler kan ni även låna högtalare av Vice
ordförande. Detta på premissen att ni blir skyldiga
att köpa en ny ifall den går sönder. Nuvarande
högtalare kostar 10 000 styck.

Gällande pengar har varje förening rätt att äska
2000 kr till studiesociala event för ett läsår. Utöver
det kan äskan göras i dialog med vice ordförande
för att eventuellt kunna äska mer pengar. Äskan
ska göras senast 3 veckor före ett event och
pengarna får inte gå till alkohol.

Ifall ett event hålls på Studenternas Hus finns det
vad som kallas för Donationen. Denna
donationsfond kan alla som arrangerar ett event
på Studenternas hus äska pengar ur.



Sammanfattning

Bokningen tar 1-2 veckor att behandlas
Efter godkänd bokning ska ansvarsförbindelse
skrivas på och lokalvården ska kontaktas          
 (sistnämnda enbart vid bokning av Kafé Haga)
Efter eventet ska det städs noga
Det är enbart bokaren som har access och
måste närvara hela eventet

För att sammanfatta kan ni boka 3 lokaler gratis:
Kafé Haga och Terassbaren bokas vi Göta samseks
sida på Göta studentkårs hemsida genom
formuläret för festbokningar.

Stora hallen i Studenternas Hus bokas genom att
maila info@gota.gu.se . Rutiner för event tas sedan
med Göta Studentkårs kanslist.

Om något skulle hända under sittningen tänk
följande:

Livshotande situation ring 112

Situation där ni är osäkra eller känner er hotade
kontakta Väktare - 031-786 17 55 (numret står även
på baksidan av era GU-kort

Efter att dessa tillkallats och situationen kräver det
kontakta vice ordförande 073-612 44 83


