
Policy / lathund för arrangemang inom SPF

• Kontakta föredragshållare och kom överens om tid och betalning.
Skicka ev vägbeskrivning.

• Meddela kassören hur betalning ska ske (kontant eller via bankkonto). 
• Lämna annonsförslag för införande i Månadsnytt till redaktionen i god tid före 

stoppdatum.
• Skicka också en kort annonstext gärna med bild till Ulf så publicerar han det på 

Hemsidan och på ”På gång i Karlskoga”. Skicka också en kort information med 
bilder efter att mötet genomförts, alltså "annons före och referat efter".

• Gör i ordning en annons för införande i Karlskoga Tidning/Kuriren för införande 
lördagen veckan före mötet. Gå in på tidningens hemsida. Längst ned finns rubriken 
”Boka föreningsmeddelande”, där finns formulär att fylla i. Annonsen kostar 170 kr 
och måste betalas direkt före införandet. kassören ersätter utlägget.

• Kolla att lokalen på Solbringen är bokad.
• Kolla att det finns laddade batterier i mikrofonen så att den fungerar. Tag fram kanon

och filmduk om det behövs.
• Beställ kaffe och bröd på Solbringens restaurang tel 0586-61841.

Glöm ej beställa bröd till diabetiker, gluten-, och laktosintoleranta om det behövs.
• Kontakta medlemmar som brukar hjälpa till med på- och avdukning.
• Kontakta entrébiljett- och lottförsäljare.
• Inträde vid arrangemang för medlem 40 kronor och för icke medlem 60 kronor.
• Anmälningslistorna sammanställs av expeditionen innan arrangemanget 

kl 11.30.
• Ansvarig biljettförsäljare redovisar intäkterna och ev utlägg (kvitton) och 

deltagarantalet till kassören.
• Vissa arrangemang är bidragsgrundande. Redovisning till Studieförbundet 

Vuxenskolan görs av kassören.
• Kommer ny medlem så var noga med att hälsa välkommen till SPF.
• Köp ev blommor till föredragshållare och musiker. Köp även en chokladask eller 

dylikt för utlottning på inträdesbiljetten.
• Börja duka vid kl 13.00.
• Tänk på hur många deltagare som beräknas. Stort antal besökare kan kräva 

ommöblering.
• Kolla då med Solbringen vad maxantalet besökare är för lokalen.
• Kontrollera att restaurangen har ställt ut kaffe, bröd, socker, mjölk och servetter samt

ställ med brickor för avdukning och soppåse.
• Vid behov av lokal i Folket hus bokas den på tel 0586-61115, 070-416 27 19 eller 

epost lokalbokning@karlskoga.se.
• Om möte/evenemang ska ske på annan plats än Solbringen t e x Folkets Hus skall 

muggar, fat, kaffe socker mjölk servetter medtas. Bröd och kaffe beställas.
• Kolla om vi behöver ta med högtalaranläggning, kanon, filmduk etc
• Om möte/ evenemang ska ske på allmän plats måste tillstånd sökas hos polisen. 

Ansökningsblankett finns på polisens hemsida. Blanketten skickas sedan till polisen i
det län tillståndet ska gälla. Adressuppgifter finns på hemsidan. En avgift om 320 kr 
måste betalas innan tillstånd beviljas.
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