Förvaltningschefsbeslut
Ärendenummer: HIG-STÖD 2021/535
Beslutsdatum: 2021-11-16
Löpnummer FCB: 22/21
Närvarande:
Micael Melander, förvaltningschef, ordförande
Ylva Fältholm, rektor
Emelie Carlström, ordförande Gefle studentkår
Fredrika Nordahl Westin, föredragande
Mira Svahn, sekreterare
Delges för åtgärd: Lokaler, vaktmästeri, schema och tentamen
Delges för kännedom: Ordförande Gefle studentkår, studentföreningar, växel, Gunilla Mårtensson,
Annika Strömberg, Camilla Niss

Ärende: Utställningsytor vid Högskolan i Gävle.
Beslut: Att fastställa utställningsytor och regler för dessa enligt bilaga.

Beslutat av
Micael Melander
Förvaltningschef

Rulldiskar och ståbord
Två rulldiskar finns. Deras placeringar vid användning är markerade på ritning. En
markerad yta med plats för maximalt två ståbord finns i Rävhallen. Orange
markeringar.

Studentcentrum
•
•
•
•
•

En rundad rulldisk placeras i Studentcentrum, 22:218.
Den får bokas av Högskolans personal, studentföreningar samt externa organisationer för
information. Studentföreningar får även ha enklare försäljning (biljetter, overaller etc).
Bokning sker via webbformulär.
Evenemanget ska utrymmesmässigt inte ta mer yta i anspråk än diskens storlek. Ev kan en
rollup el liknande komplettera. Större evenemang hänvisas till ytorna i hus 41.
Ingen tejp får användas på rulldisken.

Rävhallen
•
•
•
•

•
•
•

En rektangulär rulldisk står i 11:214.
Rulldisken får bokas av Högskolans personal, studentföreningar samt externa organisationer
för information. Studentföreningar får även ha enklare försäljning (biljetter, overaller etc).
Vid användning får disken rullas fram och placeras i anslutning till trapphuset hus 13. Se
markering på ritning.
En utsedd plats (se ritning) för maximalt två ståbord finns i Rävhallen. Ståborden får bokas på
samma villkor som rulldisken. Ståborden ställs fram och plockas undan av vaktmästeriet
(ingen permanent placering i Rävhallen).
Bokning av rulldisk respektive ståbord sker via webbformulär.
Evenemanget ska utrymmesmässigt inte ta mer yta i anspråk än diskens/ståbordens storlek.
Ev kan en rollup el liknande komplettera. Större evenemang hänvisas till ytorna i hus 41.
Ingen tejp får användas på rulldisken.

Tider och bokning
•
•
•
•
•

Studentbokningar av lokaler (med tillhörande behov av ståbord, informationsställ,
trottoarpratare etc.) kan göras max 2 år i förväg.
HiG-personal och externa parter kan boka lokalerna (samt ståbord etc.) max 3 år i förväg.
Rulldiskar, och ståbord i Rävhallen, bokas max 3 månader i förväg.
All bokning ska ske via webbformulär på olika intranät- resp externwebbsidor. Då blir det
ärenden i supportsystemet som lokalenheten hanterar.
I de fall när korridorer ska nyttjas behöver lärosalar låsningsbokas för förvaring av möbler.

Avgränsning
Beslutet omfattar bara allmänna ytor, vissa korridorer. För bokning av lärosalar, hörsal, matsalar osv
gäller delvis andra regler och rutiner.
Bokningsformulären kan även generera arbete som utförs av andra enheter än lokalenheten.

Allmänna regler
För regler kring affischering, försäljning, säkerhet, parkering, återvinning, tillgänglighet, arbetsmiljö
m.m. hänvisas till information på hig.se respektive intranätet.
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Bokarens ansvar
Den avdelning/studentförening/motsv. som bokar högskolans allmänna ytor och därefter bjuder in
företag/organisationer till mässor är ansvarig för att varje utställare får ta del av dessa regler och
följer dem. Det är också bokaren som ska städa efter mässan om det behövs och som blir
ersättningsansvarig om något försvinner eller förstörs. Bokaren kan också bli debiterad om extra
lokalvårdsinsatser behöver göras.
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