
 

Verksamhetsregler för Skintebo Gille antagna av Styrelsen 8 februari 2023 

Föreningen Skintebo Gille har till uppgift att verka för nytta, nöje och gemensam trevnad för 

invånarna i Skintebo. Detta gör vi genom återkommande aktiviteter som t ex vinprovning, 

midsommarfirande, kräftskiva, musikfestival och föredrag. Vi har också studiecirklar i 

canasta, akvarell och ukulele och så är huset möjligt för medlemmar att boka för barnkalas 

och andra fester och evenemang. Föreningen är ideell och bygger på att medlemmarna utan 

ersättning ställer upp på att ta hand om lokalerna och vårda dem på bästa sätt.  

Nedan är en lista på de regler som gäller vid de olika aktiviteterna i föreningen. 

Aktiviteter anordnade i Gillets regi  

(t.ex. midsommarfirande, kräftskiva, vinprovning etc) 

Alla medlemmar är välkomna att delta på dessa aktiviteter vars syfte är att skapa trivsel och 

glädje och öka samvaron och vänskapen mellan medlemmarna.  

Dessa aktiviteter drivs med målsättningen att de skall ”gå runt” ekonomiskt och inte belasta 

föreningens ekonomi i övrigt. Aktiviteterna sker i form av ”knytkalas” där man bidrar med det 

man kan. Ev. kan inköp skötas av någon utsedd medlem och de medverkande 

medlemmarna betalar då sin andel/konsumtion med målet att det skall bli ett nollsummespel 

utan någon ekonomisk vinning. Ev. överskott av verksamheterna sätts in på föreningens 

konto. 

Studiecirklar och andra veckovisa aktiviteter 

(t.ex. canasta, akvarell & ukulele) 

Dessa viktiga veckovisa aktiviteter är till stor glädje för de som deltar. Är du intresserad av att 

delta i någon av cirklarna eller vill starta en egen cirkel kan du följa denna länk till 

föreningens hemsida och kontakta någon i styrelsen: http://www.skintebogille.se/kontakt/ 

Dessa aktiviteter drivs med målsättningen att de skall ”gå runt” ekonomiskt och inte belasta 

föreningens ekonomi i övrigt. Aktiviteterna sker i form av ”knytkalas” där man bidrar med det 

man kan. Ev. kan inköp skötas av någon utsedd medlem och de medverkande 

medlemmarna betalar då sin andel/konsumtion med målet att det skall bli ett nollsummespel 

utan någon ekonomisk vinning. Cirkelledaren ansvarar för verksamheten och lokalen. 

Utlåning av Skintebo Gille 

Den som är medlem i Skintebo Gille har möjlighet att mot en avgift boka lokalen för en privat 

fest, kalas etc. Syftet med utlåningen är att medlemmar skall kunna nyttja lokalen för privata 

evenemang som kanske inte annars får plats hemma hos alla.  

Verksamheter av kommersiell art, typ försäljning av kläder eller annat är inte tillåtet och ev. 

servering av alkohol får endast ske i slutet sällskap enligt gällande lagar och regler. 

När du bokar och lånar lokalen gäller att du skall se det som om du är hemma hos dig själv, 

med andra ord, ta ansvar för huset och lokalen såsom det var din egen. 

För dig som bokat och lånar lokalen gäller att du följer den ”Checklista vid lån av Skintebo 

Gille” som du hittar på föreningens hemsida: https://www.skintebogille.se/boka-skintebo-

gille/. Tänk på att när du lånar lokalen så är du personligt ansvarig för den. 
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