
Styrelsen Lunds Studenters Fdl 2013-11-18 

 

Regler för hyrande av dräkt 

§1 Lagets medlemmar får hyra dräkt för perioderna 

kalenderår, tillfälligt eller uppvisning.  

Med tillfälligt menas maximalt 1 månads hyrestid.  

Hyra för resa i lagets eller i annan dansförenings regi 

betalas som för kalenderår. Med resa menas arrangemang 

som inkluderar övernattning.  

§2 Medlem, som medverkar i lagets uppvisningar, kan hyra dräkt till uppvisningen utan 

kostnad. Dräkten ska återlämnas senast 7 dagar efter uppvisningsdagen eller efter 

överenskommelse vid uthyrningstillfället med dräktuthyraren. Om dräkten inte återlämnas 

inom föreskriven tid utgår hyra enligt §1 och 3.  

§3 Hyra och depositionsavgift ska betalas enligt beslut som tas av årets sista ordinarie 

lagsammanträde. Depositionsavgiften ska betalas kontant vid uthyrningstillfället. Om 

medlem i december betalar hyra för kommande kalenderår utgår ingen extra avgift för 

december månad.  

Om dräkten varit uthyrd för kalenderår ska den återlämnas eller ny årshyra betalas innan 

siste februari. I övrigt ska dräkten återlämnas innan hyrestiden upphör. Ny hyra samt 

påminnelseavgift om 50 kr ska betalas om dräkten inte är återlämnad i tid. 

§4 Före återlämnandet ska hyrestagaren samråda med dräktförvalterskan om vilka delar av 

dräkten, som ska tvättas. Se även tvättinstruktion, som lämnas till hyrestagaren vid 

uthyrningstillfället. 

§5 Dräkten får användas vid lagets lekstugor, uppvisningar och resor samt arrangemang som 

laget är inbjudet till. Därutöver får dräkten användas för privat bruk i samråd med 

dräktförvalterskan. Om dräkten missbrukas kan dräktförvalterskan omedelbart återkräva 

dräkten. 

§6 Medlem som önskar hyra dräkt till uppvisning har företräde och redan uthyrd dräkt kan 

krävas in om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Efter uppvisningen återlämnas 

dräkten till den ursprunglige hyrestagaren, som inte är berättigad till reduktion av hyran. 

§7 Den som hyr dräkt betalar depositionsavgift. Den betalas kontant vid uthyrningstillfället 

och återbetalas kontant eller per plusgiro/bankkonto under förutsättning att dräkten är 

komplett, oskadad och ren vid återlämningen. Den som hyr en dräkt ansvarar för 

uppkomna skador och förlorade dräktdelar till dräktens fulla värde. Eventuella skador på 

dräkten åtgärdas eller ersätts enligt beslut av dräktförvalterskan. 

§8 Vid uppvisningar och dräktparader ska lämpliga strumpor och skor samt dräktens 

huvudbonad bäras.  

§9 Laget har ingen skyldighet att tillhandahålla dräkt, viss dräkt eller dräkt för visst syfte. 

Dräktförvalterskan eller medlem i dräktsektionen ansvarar för uthyrningen. 

§10 Icke-medlem får hyra dräkt av laget under förutsättning att detta inte hindrar lagets 

aktiviteter.  

§11 Alla beslut av dräktförvalterskan kan överklagas till styrelsen. 


