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SPF Västmanlands lånedatorer (Regler för utlåning) 
Distriktet har köpt in 10 st. bärbara datorer att användas för utbildning, 
dels i distriktets egna utbildningar, dels i föreningarna som tillhör 
distriktet. 

Vi har även köpt in ett mobilt internet abonnemang som ska användas 
tillsammans med datorerna. 

Datorerna är stationerade på distriktets expedition och nedan följer regler 
för utlåning. 

Föreningarna kan låna datorerna med tillbehör mot en kostnad av max 
600 kr för en sexveckors period för att hålla egna utbildningar. Det måste 
finnas en kunnig och ansvarskännande person som handhar 
utrustningen under lånetiden. Denna person måste ha kunskap om de 
utbildningar som ska genomföras och ha genomgått en utbildning i 
handhavandet av utrustningen, som distriktets IT-ansvarige ordnar. 

I datorerna finns det två lösenord. Ett för administration och ett för 
användarna.  Datorerna är utrustade med Windows 7 som är det näst 
senaste operativsystemet. I datorerna finns installerat Office 2010 som 
innehåller allt som behövs för normal användning av datorn. I datorerna 
finns ett program installerat, (Team Viewer) som är till för att hjälpa 
användarna via fjärrmanövrering. Det finns även väskor och externa 
möss till alla. 

Om man inte har behov att låna alla 10 datorerna, finns det möjlighet att 
dela upp dem på t.ex. två förening under de stipulerade 6 veckorna. 
Detta förutsätter att en av föreningarna har en egen router för att komma 
ut på Internet. I vissa utbildningar behövs naturligtvis inte tillgång till 
Internet, t.ex. vid utbildning i Microsoft Office paketet eller 
bildbehandling. 
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Distriktet abonnerar på en Internetuppkoppling via Tre (3). I 
abonnemanget ingår en kraftig router med kapacitet för 10-12 datorer 
och fri surf under abonnemangstiden. 

Den förening som lånar datorerna ska stå för hämtning och återlämning 
på distriktets expedition. Vid fel på datorerna, ska detta omedelbart 
anmälas till IT-ansvarig (f.n. Lennart Ek) på tel. 0736-562476  
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Lånekontrakt, gällande SPF Västmanlands 
lånedatorer. 
 

Undertecknad har tagit del av bilagda regler för utlåning av SPF 
Västmanlands lånedatorer. Undertecknandet innebär ansvarstagande 
och transportansvar (från och till distriktets expedition) samt att 
föreningen tar på sig de eventuella skador på datorerna som kan 
uppkomma under lånetiden. 

Föreningen betalar en avgift på 600 kr/sexveckorsperiod. Beloppet 
debiteras föreningen efter återlämnandet av datorerna. 

Lånekontraktet upprättas i två exemplar. 

 

Datum för 
utlåning 

Datum för 
återlämnande 

Förening Underskrift 
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