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RIKTLINJER FÖR EVENEMANG I JURIDISKA FÖRENINGENS 
LOKAL 

Detta dokument är till för att hjälpa de som anordnar evenemang i JF:s lokaler. Syftet med detta dokument är att underlätta 
de serveringsansvarigas arbete och konkretisera de krav som tillståndsmyndigheten ställer för att föreningen skall kunna ha en 
ansvarsfull alkoholhantering. 

- Det ska finnas en serveringsansvarig för kvällen om baren är öppen.  
 
- Det ska vara rent och snyggt i och utanför serveringslokalen under evenemanget. Detta innebär 

exempelvis att det ska plockas undan i lokalen samt att skräp som ligger utanför lokalen ska slängas. 
 
- Det ska finnas möjlighet att köpa tillredd mat under hela kvällen om baren är öppen. Med tillredd 

mat menas att råvaror på något sätt har förädlats.  
 

- Kontrollera att alla utrymningsvägar är fria och informera även de som arbetar under evenemanget 
om detta. Med fria menas att ingenting får blockera utrymningsvägarna, varken framför eller runt 
utgången. Ovanför nödutgångarna finns det skyltar som måste vara tända. 

 

- Vid osäkerhet kring alkoholreglerna ska serveringsansvarig, styrelsen eller presidiet tillfrågas.   
 

- Jobbarna ska bistå serveringsansvariga samt följa deras instruktioner. 
 
- Vid alkoholservering ska studentlegitimation och legitimation kontrolleras på deltagarna och det 

ska kontrolleras att dessa är medlemmar i Juridiska Föreningen i Lund. Bara de som är medlemmar 
i Juridiska Föreningen får vistas i lokalen om inte särskilt tillstånd har beviljats.  

 
- Ingen alkohol får lämna serveringslokalen eller tas till delar av lokalen som ej ingår i 

serveringsområdet 
 

- Under evenemangets gång ska kontinuerlig städning ske, vilket innebär att bl.a. samla in tomma 
flaskor, ta bort porslin, kontrollera toaletterna etc. 

 

- Evenemangets deltagare ska ej vara märkbart påverkade. Man får inte servera en person som är 
märkbart påverkad. 

 

- Ljudnivån utanför lokalen ska vara måttlig med hänsyn till lokalens grannar. Om musik spelas eller 
ljudnivån är hög i lokalen ska alla fönster vara stängda. Folk som vistas utanför lokalen ska hålla 
ljudnivån nere, sätt gärna upp skyltar om detta för att underlätta ert arbete. Vid evenemangets slut 
bör deltagarna uppmanas att lämna lokalen och parkeringen för att på så sätt undvika att högljudda 
folksamlingar bildas.  

 

- Om evenemanget endast är till för inbjudna så ska det kontrolleras att endast de anmälda vistas i 
lokalerna.  

 

- Lokalen ska städas efter att evenemanget är avslutat. Detta innebär att plocka upp allt skräp, sopa, 
våttorka alla ytor, skura golven, tömma soptunnor och ställa tillbaka bord och stolar som de 
vanligen står. 


