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Vad har jag för ansvar som arrangemangsansvarig?

• Arrangemangsansvarig och medansvarig ska vara nyktra under hela tillställningen.

• Arrangemangsansvarig skall känna ansvar för sina gäster samt sträva efter god ordning och nykterhet p̊a
arrangemanget. Person- och egendomsskador orsakade av onykterhet skall förhindras.

• Under ett festarrangemang är det arrangemangsansvarigs ansvar att servering av alkohol sköts p̊a ett
ordnat sätt och alltid komplementeras med lättillgängligt vatten för alla deltagare.

• Arrangemangsansvarig ska ha koll p̊a var i lokalen nödutg̊angar, brandsläckare och eventuell förbandsl̊ada
finns.

• Arrangemangsansvarig ska alltid explicit ha fr̊agat Rustmästaren i Djungelpatrullen, alternativt vice
ordförande i sektionsstyrelsen, om tillst̊and inför en festanmälan.

Vad kan g̊a fel

• Under festarrangemang inneh̊allande alkohol finns en förhöjd risk att folk skadar sig fysiskt genom att
ramla, skära sig, etc.

• Lokalens möbler, köksinredning och övriga inventarier löper en ökad risk att ta skada när det är mycket
folk i rörelse och alkohol är inblandat. Om n̊agonting g̊ar sönder kan man bli ersättningsskyldig.

• Personer kan bli för berusade, och drabbas av alkoholförgiftning.

• Om kök är ig̊ang länge är det ökad risk för brand.

Hur kan jag förebygga att n̊agot d̊aligt händer

• I början av arrangemang skall man tydligt informera om brandvägar. Dessa skall sedan vara tydligt
utmarkerade och lättillgängliga under resten av arrangemanget.

• Ha aktiv koll p̊a festen, s̊a st̊a inte i köket eller liknande under hela arrangemanget.

• Ha toalettvakter som h̊aller koll p̊a om n̊agon är inne p̊a en toalett för länge.

• Var ansvarsfulla när ni serverar alkohol. Det är bättre att neka n̊agon i tid än att behöva ta konsekvenserna
sen.

Hur hanterar jag en situation som g̊att d̊aligt

Som arrangemangsansvarig är det ditt ansvar att agera vid situationer som g̊ar överstyr och bryter mot Chal-
mers studentk̊ar Fest- och alkoholpolicy. Vid akut nödsituation, ring alltid 112 först. Om ni upplever att
väktare behöver tillkallas n̊ar man Chalmers vaktbolag Cubsec p̊a 031-772-4499. Meddela även Styret p̊a
styret@ftek.se och Chalmers Studentk̊ars sociala enhets vice ordförande p̊a vso@chalmersstudentkar.se.
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