Ungdomsklubben
Søknadsskjema for leie av U.K. Skarvens lokaler og utstyr
Søker: ________________________________________ Dato: _______________________
Adresse: ______________________________________ Tel.: ________________________
Leie av lokaler:
Ja Nei
Musikkanlegg
Lokaler uten anlegg

Priser:
Skolearrangement:
Elevarrangement:
Øvrige leietakere:

300.150.500.-

(Hvis det svares JA på ”Musikkanlegg” må medlemmer av diskogruppa følge anlegget mens det er i bruk, og disse må
skrive seg på nedenfor.)

Vaktene skal skrive seg selv på lista med navn og mobil nedenfor:
20–21: Vakt 1: ____________ __________________________________Mobil: ______________
Vakt 2:____________ ___________________________________Mobil: ______________
21–22: Vakt 1: _______________________________________________Mobil: _____________
Vakt 2: _______________________________________________Mobil: ______________
22–23: Vakt 1: _______________________________________________ Mobil: ______________
Vakt 2: _______________________________________________ Mobil: ______________
23-24: Vakt 1: _______________________________________________ Mobil: ______________
Vakt 2: _______________________________________________ Mobil: ______________
DJ-ene skal skrive seg selv på lista med navn og mobil nedenfor:
20-21: __________________: ___________________________________Mobil: ______________
21-22: _______________________________________________________Mobil: _____________
22-23: _______________________________________________________Mobil: _____________
23-24: _______________________________________________________ Mobil: _____________
Nøkler: Kvitteres ut på kulturkontoret, og innleveres umiddelbart neste virkedag etter leie.
Leiepris: Faktura sendes ut fra økonomiavdeling
Merk med beløp i h.t.a og ”Leie av Skarven”, 16207.2520.231
Kopi:

Kommunekassen, Revisor, Arkiv.

Myre, _______ 20___

__________________________________________________
Leietaker

U.K. Skarven, Postboks 33, 8439 Myre. Tlf: 76 18 50 43. Kto: 4648.07.00341

Ungdomsklubben
Regler for leie av ungdomsklubben Skarven
1.
2.
3.
4.
5.

Det gis ikke anledning til å benytte kontoret
Lokalet skal kostes og søplet skal kastes
Kopper skal vaskes
Evt. kioskvarer skal ikke røres. Dersom dette blir gjort må det erstattes
Dersom det oppstår skade på lokalet eller annet inventar skal dette rapporteres til
kulturkontoret og erstattes.
6. Det er bare ungdommer som har DJ-kurs og medlemmer i Styret til Skarven som har
anledning til å spille musikk, samt oppholde seg i DJ-boksen. Se egen liste i DJ-boksen.
7. Ved leie av Skarven er det Skarvens vedtekter som gjelder
8. Det skal til enhver tid være to voksne tilstede under arrangement.

Leietaker og vakter forplikter seg til å overholde U.K. Skarvens reglement slik:
1. Det er ikke tillatt å nyte eller medbringe rusmidler i klubbens lokaler. Dette gjelder også
røyking.
2. Det skal til enhver tid være tre voksne vakter (over 25 år) under arrangementet.
3. Vaktene skal følge med at alt går greit, og at ingen benytter seg av andre oppholdsrom
/klasserom andre enn Skarvens lokaler. Andre dører skal alltid være låst.
4. Etter endt arrangement skal bord, benker og alle gulv rengjøres. Vaktene skal sjekke at
toalettene ser OK ut, og at alle dører og vinduer er forsvarlig låst..
5. Dersom noe av utstyret/inventaret blir ødelagt, må dette erstattes.

Reglement /reaksjoner ved bruk av rusmidler i UK. Skarven
Personer som medbringer rusmidler skal nektes adgang, eventuelt utvises fra U.K. Skarvens lokaler.
Dersom noen som oppholder seg i U.K. Skarven mistenkes for å være påvirket av rusmidler, skal
klubbleder eller annen ansvarshavende forlange at den mistenkte avlegger prøve i godkjent
alkometer.
1. Dersom vedkommende nekter å avgi prøve, eller vedkommende avgir positiv prøve, skal
klubbleder el. annen ansvarshavende utvise vedkommende straks. Klubblederen el. annen
ansvarshavende gir samtidig muntlig melding om at vedkommende nektes adgang i klubben
i 8 dager.
2. Dersom vedkommende for 2. gang avgir positiv prøve, skal klubbleder el. annen
ansvarshavende utvise vedkommende straks. Vedkommende nektes videre adgang til
klubben i l måned. Kultursjefen treffer vedtak om utvisning og sender samtidig skriftlig
melding om forholdet til vedkommendes foreldre/ foresatte.
3. Dersom en person avgir positiv prøve for 3 gang, skal klubbleder eller annen
ansvarshavende utvise vedkommende straks. Vedkommende nektes videre adgang til
klubben i 3 måneder. Kultursjefen treffer vedtak om utvisning og sender samtidig skriftlig
melding om forholdet til vedkommendes foreldre/foresatte.
4. Dersom klubbleder el. annen ansvarshavende får mistanke om at andre rusmidler enn
alkohol/tobakk medbringes eller nytes i klubben, tas det kontakt med Øksnes
Lensmannskontor.
Kommunestyret behandlet saken den 16.06.94, saknr. 50/94. Vedtak: Øksnes kommunestyre tiltrer
Hovedutvalg for kultur og fritids vedtak i sak 23/94.
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Ungdomsklubben
Politisk og administrative tilhørighet:
UK Skarven er faglig underlagt Øksnes kommunes hovedutvalg for kultur og fritid. Administrativt er klubben
tilknyttet kultur- og fritidsavdelingen, og kultursjefen er øverst administrative leder.
Formål:
UK Skarven skal gi all ungdom mellom 13 og 18 år et variert og positivt fritidstilbud i et rusfritt miljø.
Aktivitetstilbudene i klubben skal være et supplement til de øvrige tilbud som finnes for ungdom i lokalmiljøet.
Medlemsmøter:
Medlemsmøtene er UK Skarvens høyeste organ. På medlemsmøtene velges medlemmer og vara medlemmer til
klubbens styre.
Styret:
UK Skarven skal ha et klubbstyre bestående av 5 medlemmer, med tre vara medlemmer. Medlemmer og vara
medlemmer velges for ett år av gangen. Valget avholdes innen utgangen av januar hvert år. Klubbleder el.
klubbarbeider bør være til stede på styremøtene. Vedkommende har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Medlemskontingent/billettpriser:
UK Skarvens styre vedtar medlemskontingent og billettpriser for ett år av gangen. Vedtak skjer innen utgangen av
februar.
Klubbleder og klubbarbeider:
Klubbleder er ansvarlig for klubbens daglige drift og har ansvar for at klubben drives i h.h.t. vedtektene.
Klubbleder og klubbarbeider er ansatt/engasjert for en nærmere angitt periode og er underlagt instruks for
stillingene. Klubbleder el. Klubbarbeider plikter å føre regnskapsskjema over utgifter/inntekter i forbindelse med
aktivitet i klubben. I forbindelse med klubbaktiviteter på kveldstid skal penger og oppgjørsskjema legges i
bankens nattsafe ved klubbkveldens slutt. Kontanter/sjekker må ikke oppbevares i klubbens lokaler utenom i den
tiden klubbaktiviteter foregår.
Åpningstider og aktiviteter:
UK Skarvens åpningstider er: Onsdager, kl. 18:00 – 21:00. Fredager, kl. 20:00 – 24:00
Onsdager er forbeholdt ulike aktiviteter. Fredager er forbeholdt diskotek.
På fredagskvelder skal det i tillegg til klubbleder/klubbarbeider være minst 2 foreldre/foresatte med i vaktholdet.
Klubbens styre kan vedta andre aktiviteter enn de som er nevnt overfor, men dette må skje innenfor klubbens
vedtekter og vedtatte økonomiske rammer.
Forbud mot rusmidler:
Det er forbudt å nyte eller medbringe rusmidler i UK Skarvens lokaler. Forbudet gjelder alle typer rusmidler:
 tobakk/sigaretter
 alkohol og alle typer kjemiske stoffer som kan innåndes/ ”sniffes” eller tilføres kroppen på annen måte.
UK Skarven har eget reglement ved misbruk av rusmidler.
Utleie av klubblokalene:
UK Skarvens lokaler kan leies ut de kveldene klubben selv ikke har arrangement. Fortrinnsvis skjer utleie til
skoleungdommer. Alle leietakere pliktes å rette seg etter de vedtekter som gjelder for ungdomsklubben. Det
bemerkes spesielt:
 Forbud mot å medbringe eller bruke rusmidler.
 Minst 3 foreldre/foresatte skal til enhver tid ha ansvaret for vakthold i klubblokalene.
Kommunestyret behandlet saken den 16.06.94, saknr. 50/94. Vedtak: Øksnes kommunestyre tiltrer Hovedutvalg
for kultur og fritids vedtak i sak 23/94.
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