Reglemente för utlåning eller uthyrning av lokaler
Lidköpings församlings lokaler får hyras av








Ideella föreningar
Privatpersoner till familjehögtider
Kyrkopolitiska föreningar
Lidköpings kommun eller andra samhällsorgan
Studieförbund
Företag
Andra ändamål som ej strider mot nedanstående

Upplåtelse sker ej till politiska möten, undantaget samlingar kring kyrkopolitiska frågor
Upplåtelse sker ej till verksamhet som ej kan anses överensstämma med Svenska kyrkans
värderingar.
Lokaler får hyras då församlingens egen verksamhet ej har behov av lokalen. Vid uthyrning
måste också hänsyn tas till behovet av tid för städning och iordningsställande mellan
aktiviteterna. De lokaler som kan upplåtas eller uthyras framgår av bilaga för uthyrningstaxor.
Vid uthyrning till större projekt eller under längre tid skall arbetslaget i distriktet ges
möjlighet att yttra sig innan uthyrningen bekräftas.
Kyrkorådet har delegerat till kyrkoherden att besluta om uthyrning eller upplåtelse av lokaler i
de fall som ej regleras i detta reglemente.
Särskilda bestämmelser
Samling efter dopgudstjänst, konfirmationsgudstjänst och begravningsgudstjänst.
För dem som är medlemmar i Svenska kyrkan upplåtes lokaler utan kostnad till samling i
samband med dopgudstjänst, konfirmationsgudstjänst, begravningsgudstjänst eller annan
begravningsceremoni i Lidköpings församlings kyrkor eller kapell eller cereremonilokal
anvisad av kyrkogårdsförvaltningen.
Hyresfri upplåtelse till Svenska kyrkans organ m fl.
Lokaler upplåtes hyresfritt till besök från andra församlingar inom Svenska kyrkan,
kontraktssamlingar, stiftsarrangemang, samt till nomineringsgrupper inom Svenska kyrkan
eller andra organ inom Svenska kyrkan, samt till ekumeniska samlingar där Svenska kyrkan
är medarrangör.
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Kyrkorummet
Kyrkorådet har delegerat till kyrkoherden att besluta om upplåtelse av kyrka.
Andra kristna samfund får hyra kyrkorum till grundhyra samt timtaxa för vaktmästaren per
påbörjad timme för den tid som åtgår för öppnande, genomförande och återställande. Det
åligger vaktmästare att vara närvarande hela den tid kyrkorummet upplåtes.
Kyrkorummet får upplåtas endast till gudstjänst, andakt eller konsert vid medverkan av präst,
diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, pastor eller motsvarande.
Kyrkorummen får upplåtas utan kostnad till begravningsgudstjänst i annan kristen ordning om
den döde var medlem i Lidköpings församling eller till vigselgudstjänst i annan kristen
ordning, om minst en av de två är medlem i Lidköpings församling. Kyrkvaktmästartjänstgöring ingår utan kostnad.
Vaktmästare
När teknisk utrustning (såsom ex vis videoprojektor) eller andra omständigheter kräver
närvaro av vaktmästare under upplåtelsetiden, debiteras timtid efter gällande taxa.
Villkor
 Den som hyr eller lånar lokal undertecknar att den tagit del av och accepterat
uthyrnings- och ordningsregler för användandet av lokalen och utkvitterar
nyckel/passerbricka.
 Vid behov av vaktmästare under upplåtelsen debiteras timkostnad för vaktmästare per
påbörjad timme.
 Lokalerna uthyres ej till barnkalas eller bröllopsfester.
 Dans får ej förekomma i lokalerna.
 Rökning är ej tillåten i lokalerna.
 I samband med måltider får vin och öl serveras i slutet sällskap, dock ej starksprit.
 Lokaler upplåtes som längst till kl. 22.30.
Uthyrnings- och ordningsregler, se särskilda bilagor.
Uthyrningstaxa, se särskild bilaga.
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