ARMAGEDON’S REGELBOK
(Vad som gäller i våra gemensamma lokaler)

Armagedon är en ideell förening vars lokaler erbjuder en plats där vi kan spela spel
och umgås tillsammans. Vårt medlemsskap i Armagedon ger oss rätten att nyttja föreningens
lokaler och resurser. Det innebär också att vi har skyldigheter gentemot vår förening och varandra.
Det hör till föreningens intresse att ha en välkomnande lokal med trevlig stämning. För att hjälpa
våra medlemmar att åstadkomma detta har Armagedon’s regelbok skapats.
Vi uppskattar att du tar till dig innehållet i detta dokument och har det i bakhuvudet när du vistas
i våra gemensamma lokaler.

Armagedon, Katrinedalsgatan 7b, 504 52 Borås
www.armagedon.se & bsk.armagedon.se

Viktigt att veta!
Armagedon är en ideell, opolitisk organisation som har till syfte att främja spelandet av
konfliktsimulerande spel och rollspel, samt verka för att främja hälsa och bildning.
Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer och är medlem i Sveriges största
ungdomsförbund SVEROK.
Vi har inte någon anställd som ansvarar för våra lokaler eller anordnar våra aktiviteter. Vi tar därför själva
tillsammans hand om våra lokaler och våra speldagar/kvällar arrangeras av våra egna medlemmar.
Det innebär att vi har
– öppna aktiviteter som alla kan delta i men också aktiviteter för bara ett fåtal deltagare.
– aktiviteter som är enkla att prova på men även sådana som kräver mer förberedelser.
– aktiviteter som inte kostar någonting och andra där du kan behöva göra egna inköp.
Det betyder också att vi
– hjälps åt med att städa och hålla ordning i våra gemensamma lokaler.
– respekterar föreningens övriga medlemmar och deras ägodelar.
– själva kan styra upp speltillfällen om det inte finns något att delta i.

Våra lokaler
Armagedon’s syfte är att främja spelandet. Våra främsta verktyg för detta är våra gemensamma lokaler
samt våra medlemmar. Det är därför viktigt att vi håller våra lokaler i gott skick samt har en
välkomnande atmosfär för medlemmar och besökare.
Vi uppträder därför vänligt, välkomnande och förstående gentemot varandra för att minska osäkerhet
samt öka trygghetskänslan oss emellan. Vi deltar även i skötseln av våra lokaler då var och en av oss har
ett ansvar att ta hand om föreningens resurser.

Ordningsregler på Armagedon
Allmänt
- Man ska ha betalt årets medlemsavgift för att ha rätt att nyttja föreningens lokaler.
- Det är förbjudet att vistas i lokalerna om man är alkohol- eller drogpåverkad.
- Man får heller inte förvara alkohol, droger eller olagliga föremål i föreningens lokaler.
- Rökning sker utomhus och bortanför vår entrédörr.
- Vi spelar inte om pengar eller värdesaker på föreningen.
Uppträdande
- Vi använder oss av ett vårdat språk och tänker på den egna ljudnivån.
- Vi uppträder vänligt och respektfullt gentemot varanda.
- Vi respekterar andra medlemmars privata egendom.
Praktiskt
- Vi går ej in i lokalerna med ytterskor.
- Vi plockar undan och ställer i ordning efter oss.
När vi lämnar lokalerna
- Ställer vi i ordning stolarna vid borden så nästa besökare möts av ett städat intryck.
- Bryter vi strömmen.
- Låser vi ytterdörren efter oss.

