Regler för inträden, rabatter, förmåner,
fribiljetter, gratis fika och liknande
Antagna av styrelsen den 5 december 2010.
Kompletterade av styrelsen den 28 januari 2011.
Förtydligande av Sven den 14 februari och 13 mars 2011.
Kompletterat av styrelsen 18 april 2013.

Här listas samtliga regler som rör vem som behöver betala entré eller bli medlem för att gå in, vilka
rabatter som finns på entrépriset, vem som ska få fribiljett eller fika, och eventuella andra förmåner.
Detta dokument riktar sig främst till styrelsen. Eftersom det listar samtliga regler och undantag är
det mer komplicerat än vad t.ex. den som sitter entrén behöver veta. Därför rekommenderas att
styrelsen formulerar förenklade versioner som innehåller endast det som entrévärden respektive
nyckelmannen behöver, på spel- och danskväll respektive konsertkväll.
Fri entré (och andra stora förmåner)
I följande tabell syns vilka som ska få fri entré och andra ”stora” förmåner. Förmånerna ”fri entré”
och ”behöver inte bli medlem” ges den aktuella kvällen (om det inte är entré respektive
medlemskap den aktuella kvällen så innebär dessa förmåner ingenting). Även ”gratis fika” gäller
den aktuella kvällen.
Kategori av personer
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Styrelsen, valberedningen, internrevisorn.
Bokad artist med kontrakt.
Person på artistens gästlista. OBS! Artister har
inte automatiskt någon gästlista. Gästlista finns
enbart om det står i artistens kontrakt.
Nyckelman. Ibland tar en person första halvan
och en annan person andra halvan av en kväll. Då
får båda dessa förmåner.
Förening, eller annan sammanslutning som åtar
sig hela arrangemanget för en kväll.
Personer, som åtar sig hela arrangemanget för en
kväll
Alla förbokade medverkande (stugledare,
dansstugemusiker, intro- och pausspelmän).

Ej förbokade arbetare
(kafé/garderob/entré/städning osv.) Detta gäller
endast om nyckelmannen faktiskt söker arbetare
och man hjälper till ungefär lika mycket som de
förbokade arbetarna.
9 Barn (12 år eller yngre).
10 Person som enbart går på dans-, vis- eller
spelstuga på övervåningen, och inte går in i
hallen i kafédelen.
11 Person som lämnar in fribiljett.
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Får en fribiljett.
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Får 900 kr till gruppen. Nyckelmannen får
en fribiljett.
Får 6 fribiljetter plus att nyckelmannen får
en fribiljett.
Om det är FRI ENTRÉ denna kväll får
man en fribiljett/person (max 6
fribiljetter/grupp)
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Rabatt på entrén
Om man inte är berättigad till någon av de ”stora” förmånerna ovan kan man ändå ha rätt till en
liten rabatt på entrén. I följande tabell syns vilka som får rabatt på entrén.
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Kategori av personer
Student.
Ungdom (max 25 år).
Kursdeltagare (kurstillfälle samma kväll som konsert)
Person som går in kl 21:30–22:30.
Person som går in kl 22:30–23:30.
Person som går in efter att lokalen fyllts så att vi tvingats neka personer inträde. Om
besökare sedan lämnar lokalen så att vi kan ta in dem som väntat, så ger vi rabatt till alla
som därefter släpps in.
RFoD-medlem.

Entrérabatt
50 %
50 %
50 %
50 %
gratis
50 %

20 kr

Förmåner och rabatter kan aldrig kombineras. Även om man jobbar med två saker en kväll ger
det ingen dubbel förmån. Några exempel:
•Man får aldrig två fribiljetter.
•Man får aldrig ”dubbel gratis fika” (t.ex. till sig själv och en kompis).
•Man får aldrig ”dubbel fri entré” (t.ex. till sig själv och en kompis).
•Om man har rätt till flera olika entrérabatter så gäller den som är mest förmånlig: en ungdom som
är RFoD-medlem får t.ex. 50 % rabatt och inte 20 kr rabatt.
Tillsammansgruppen, kurser som löper över flera fredagar och eventuella liknande framtida
verksamheter, som har ”egen ekonomi” och börjar sin aktivitet innan ordinarie kväll. Dessa
verksamheter hanteras helt separat enligt sin överenskommelse (t.ex. gratis för
Tillsammansgruppen, kursavgift för nybörjarkursen). Om deltagarna i dessa verksamheter sedan vill
fortsätta kvällen på Folkmusikkaféet gäller samma som för övriga besökare (se tabellerna ovan).
Vi ska inte vara för hårda. Det är viktigt att tänka på vad som är praktiskt, ger bra stämning och är
rimligt i varje situation. Vi kan alltså vara lite flexibla och ge extra rabatter om det verkar motiverat.
När detta sker är det dock viktigt att vi mycket tydligt informerar om att detta är ett undantag och att
man inte kan förvänta sig samma förmån i framtiden (annars finns risk att det skapar förväntningar
och rykten).
Några exempel:
•Om vi gett otydlig eller felaktig information, så att någon förväntar sig en rabatt som den
egentligen inte har rätt till, så kan vi ge rabatten ändå.
•Om det dyker upp nya fall som inte täcks av reglerna så får man lösa det på ett rimligt sätt.

