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Regler för UNF Rummet
Detta dokument innehåller dom regler som behövs för att UNF rummet ska
kunna vara rent och snyggt tills nästa gång UNF rummet används.

• Ta av er skorna
Skorna får man enbart ha på sig t.om. mattan i UNF rummet, om man ska in längre så ska man ta av sig
skorna.

• Inte knäppa kort på dom som inte vill
Det är viktigt att dom som är med på bilder är medveten om att bilder tas och har sagt att det är okej att
knäppa kort på denna person.

• Städa efter er
När man lämnar UNF rummet så ska man städa efter sig så att det ser snyggt ut, detta så att UNF rummet
ser bra ut efter aktiviteten. Det är alla som har varit i UNF rummets skyldighet att hjälpa till med
städningen utav UNF rummet om det har stökats till.

• Respektera andra
Att respektera andra är viktigt, både emot andra medlemmar samt emot dom som vill bli medlem. Tänk
om en som vill bli medlem blir nedvärderad utav er och inte får någon respekt, vill han/hon bli medlem
då? I 9 fall utav 10 så är svaret nej, personen vill inte bli medlem då om den inte får respekt. Så tänk på
det!

• Respektera UNF:s saker
UNF:s saker är era saker, det är inte kul att behöva köpa in nya dyra saker för att dom har ”gått sönder”.
Visst, ibland så händer det att man råkar ha sönder något. Men behandla sakerna på gotan som om det
hade varit era egna saker.

• Diska efter er
För att både UNF rummet och köket ska vara trevligt så diskar man efter sig då man har använt bestick,
tallrikar, glas/muggar. Man lämnar dom inte i UNF rummet eller på bänken i köket, man DISKAR.
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