
                   REGLEMENT FOR PRIVAT BRUK AV RINGEN 

 

Ringens medlemmer har anledning til å benytte Ringens lokaler til private arrangementer 

etter følgende regler: 

 

1. Privat bruk av lokalene på Ringen skal alltid godkjennes av formannen. Bekreftelse 

på slik tillatelse sendes som e-post sammen med dette reglementet. 

 

2. Etter at det er inngått avtale om bruk av lokalet skal medlemmet selv notere dato og 

navn på den kalenderen/boken som er tilgjengelig på/ved oppslagstavlen på 

kjøkkenet. 

 

3. Biljardlokalene i kjelleren omfattes ikke av denne tillatelsen. Det er ikke anledning 

å benytte biljardlokalene til private arrangementer. 

 

4. Det er en forutsetning for ethvert privat bruk at medlemmet selv er til stede under 

hele arrangementet. Medlemmet skal selv være siste person som forlater lokalet og 

skal være ansvarlig for at lokalet blir låst og tilbakelevert i ryddet stand, jfr.pkt. 9. 

 

5. Leien er kr. 2 000,- dersom medlemmet skal benytte lokalene til egne 

familiearrangementer. 

 

For all annen bruk skal det betales kr. 4 000,-. 

 

Dersom et medlem dør har de etterlatte rett til å leie lokalene vederlagsfritt til 

minnesamvær. Personalet må betales dirkete av leierne. 

 

6. Medlemmet holder selv duker, lys, servietter m.m. 

 

7. Ringens lokaler blir rengjort umiddelbart etter torskaften, kåserikvelder og andre 

større arrangementer. Det vil ikke bli foretatt ytterligere rengjøring av lokalene før 

privat bruk av lokalene.  

 

 

Eventuell vask før eget arrangement må foretas og bekostes av leietakeren 

 

8. Etter bruk skal lokalene ryddes. Søppel skal kastes og tomflasker skal fjernes. Alle 

glass, asjetter, bestikk m.m. skal ryddes og settes på kjøkkenet i 1. etasje. Alle 

glass, asjetter og bestikk skal skylles og settes i oppvaskkummen. Medlemmet skal 

ikke selv foreta oppvask. Oppvask og rengjøring av gulvene dekkes av leien. 

 

9. Utstyr som blir ødelagt skal erstattes av medlemmet 

 

10. Dersom lokalene ikke blir tilbakelevert i tilfredsstillende stand vil nødvendig 

etterarbeid kunne bli fakturert leietakeren. 



 

11. Det er ikke anledning til å bestille lokalene for arrangementer som skal avholdes 

senere enn 1 år etter bestillingen. Ved bestilling skal dato for arrangement oppgis. 

 

12. Lån av utstyr fra kjøkkenet utenfor Ringens lokaler skal avtales med formann og 

utstyret skal leveres tilbake umiddelbart etter bruk. 

 

 

                 

 

 

 


