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 1 kap. Övergripande om scheman samt 

schemaskapare 
   

 

1 kap. Övergripande om scheman samt 
schemaskapare 

§1. Organisation 

Schemaskapare & vice schemaskapare är en enhet som ligger under discogruppen och 

discogruppen svarar till dess överordnade, Ockelbo UNF:s styrelse. 

§2. Styrning 

Schemaskapare & vice schemaskapare arbetar och följer detta regelverk samt övriga direktiv 

ifrån deras överordnade discogruppen. Men inte vanliga medlemmar som jobbar på discona. 

Likaväl så svarar schemaskapare & vice schemaskapare enbart på direktiv till discogruppen. 

§3. Beslutsansvariga gällande scheman 

Schemaskapare & vice schemaskapare är beslutsfattare gällande schemabeslut, både innan, 

under och efter discona. Schemaskapare & vice schemaskapare beslutar om saker såsom 

scheman, förändrade scheman under discots gång, begäranden som medlemmar har lämnat 

till schemaskapare eller vice schemaskapare t.ex. ”Jag vill vara mycket i kiosken” samt så kan 

schemaskapare & vice schemaskapare använda befogenheter att göra ”personbedömning” för 

personer. 

§4. Ansvarig för discosäkerhet samt stabilitet 

Schemaskapare & vice schemaskapare är emot discogruppen ansvariga för personalsäkerhet 

samt personalstabilitet gällande scheman och platserna, medans saker såsom säkerheten och 

stabiliteten för discona som sin helhet faller under dom huvudansvarigas arbetsområde. 

Dokumentet ska 

reglera scheman 

och 

schemaskapare. 
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2 kap. Säkerhet och stabilitet 

§1. Övergripande om säkerhet och stabilitet 

Utan säkerhet och stabilitet för scheman hur skulle då dom scheman som skapas kunna 

försäkra både huvudansvariga & discogruppen om att detta kommer inte att utgöra en 

säkerhetshot emot discona. Därmed så behöver dom delarna vara reglerade. 

§2. Säkerhet 

Schemaskapare & vice schemaskapare är ANSVARIGA, speciellt själva schemaskaparen för 

discosäkerheten för just scheman både innan och under discot, såsom att ha ett ansvar över 

vilka som ska vara var gällande scheman, samt har ansvar för förändring utav scheman under 

discots gång. Schemaskapare & vice schemaskapare ska kunna underrätta discogruppen om 

att dom kan garantera disconas säkerhet. 

Beslutsfattandet ska även den ha hela 2 kapitlet i tänket när beslut fattats.  

§3. Stabilitet 

Schemaskapare & vice schemaskapare ska kunna försäkra discogruppen om att discona 

infinner sig på en stabil nivå samt kunna återställa stabiliteten vid eventuell ostabilitet. T.ex. 

Personalproblem osv. Likaväl så ska stabiliteten tillsammans med säkerheten definiera 

schemaskapare & vice schemaskapares givna discouppdrag. Säkerheten och stabiliteten ska 

även vara grundstenarna i deras beslutsfattande. 

§4. Sammanfattning kapitel 2 

Sammanfattningsvis så innehåller 2 kapitlet bestämmelserna som gäller angående säkerhet 

och stabilitet angående discoscheman. Likaväl schemaskapare & vice schemaskapares givna 

discouppdrag ifrån discogruppen. 
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3 kap. Beslutsfattande 

§1. Övergripande om beslutsfattande 

Utan beslutsfattande del i enheten så skulle inte möjligheter att säkerställa säkerhet och 

stabilitet kunna vara möjliga, därmed finns denna reglering på beslutsfattande delar. 

§2. Beslutsfattande 

Schemaskapare & vice schemaskapare är beslutsfattare i frågor som rör scheman samt 

bedömningar utav personer om vad dom bör få för platser att jobba på, likaväl besluta om att 

vissa ska få speciella scheman samt ha rätten att innan begäran har kommit in, neka 

personen/personerna till deras önskade schema eller begäran. 

§3. Praxis i beslutsfattandet 

Schemaskapare & vice schemaskapare brukar via praxis sekretess lägga begäranden via olika 

ID nummer och enbart schemaskapare & vice schemaskapare vet vilka som ärendet gäller. 

Likaväl så brukar schemaskapare & vice schemaskapare skriva ett formellt dokument som 

beskriver argumenten för just det ärendet. 

§4. Upphävande utav ärenden 

Schemaskapare & vice schemaskapare kan upphäva ärenden om ärendet anses vara löst och 

ett nytt beslut behöver fattas. Vilket i sig säger att om det behöver göras ett nytt beslut så 

upphävs det gamla beslutet i ärendet. 

§5. ”Överklagande” utav ärenden 

Om man som medlem anser att ett eller flera ärenden är felbedömda utav schemaskapare & 

vice schemaskapare eller att ärenden verkar se konstiga ut samt om man har ärendets ID så 

kan man ”överklaga” schemaskapare & vice schemaskapares beslut till checkgruppen, samt 

om man anser att checkgruppens beslut också var fel så kan ärendet tas upp utav 

discogruppen själv. Och discogruppens beslut är den högsta instans som finns för ärenden 

gällande discona. 
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4 kap. Anmälningar till discona 

§1. Övergripande om anmälningar 

Anmälningar till discona ska göra att alla anmälningar kommer in på det stora schemat samt att 

alla får ett eget schema. Samt att målet är att alla som anmäler sig till discona ska få minst en 

utav dom ställena som hen vill vara på. 

§2. Ansvarig för anmälningarna 

Schemaskapare & vice schemaskapare är ansvariga för att anmälningarna till discona används 

på ett så varsamt sätt som möjligt, därmed bedöma vad för information som ska & bör läggas 

under sekretess. 

§3. Anmälningar  schema 

Schemaskapare & vice schemaskapare ska använda anmälningarna som grundunderlag till 

dom scheman som görs, samt att använda egna bedömningar för schemaskapandet. T.ex. en 

medlem som inte har rätt att vara DJ har skrivit med DJ på ställen där hen vill vara, och 

därmed så ignorerar schemaskapare & vice schemaskapare det pågrund utav saknad 

behörighet. 

§4. Kontakt med discogruppen 

Discogruppen ska till varje möte som är innan ett disco underrättas om anmälningsantalet samt 

andra saker som schemaskapare & vice schemaskapare anser att discogruppen behöver veta. 

§5. Konstig anmälan 

Om schemaskapare & vice schemaskapare är eniga om att det har inkommit en konstig 

anmälan i en medlems namn och anser att en utredning ska startas så måste discogruppen 

som den enda enhet som kan initiera en utredning ifrån underteamet checkgruppen godkänna 

schemaskapare & vice schemaskapares begäran. 
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5 kap. Scheman 

§1. Övergripande om scheman 

Scheman är en utav dom stora grundstenarna i hela discokomplexet. För utan scheman så 

faller allt samman. 

§2. Schemauppbyggnad 

Vid byggnaden utav scheman så ska anmälningen för den personen användas, samt om 

schemaskapare & vice schemaskapare har fattat beslut som innefattar den personen så ska 

även det tillämpas. Om personen är en ny som arbetar på discona så ska schemaskapare & 

vice schemaskapare använda Regelverket för dom nya som jobbar på discona som sin 

utgångspunkt. 

§3. Ändra schema 

Om en i personalen önskar att ens schema ska ändras så ska schemaskapare & vice 

schemaskapare utgå ifrån paragraferna i 3dje kapitlet om säkerhet och stabilitet. Och sedan 

efter det bedöma om det går. Dock om schemaskapare & vice schemaskapare har fattat ett 

beslut som innefattar att det alltid ska nekas så ska dom fortsätta att nekas. 

§4. Längden på scheman 

Discoscheman ska enbart ha en tidsbestämmelse som går mellan klockan 18:00-21:00 på 

dagen som discot är, därmed så kan inte schemaskapare & vice schemaskapare ”tvinga” 

någon att göra arbete vid någon plats om man inte vill det. 

§5. Förändra ett schema 

Schemaskapare & vice schemaskapare är dom enda som har rätten att ändra på ett schema 

under discots gång. Discogruppen kan inte under discots gång kliva in och ändra på ett 

schema. Dock så kan discogruppen kliva in innan discot har börjat och kräva en förändring.  
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6 kap. Referenser 

Övergripande om referenser 

Referenser ska vara där alla saker som använder för att göra detta regelverk ska stå med. 

Referenser 

Regelverket för Junis discon 

Regelverket för dom som jobbar på discona 

Gamla regelverksdokumentet för schemaskapare & vice schemaskapare 

 

Företagsinformation 
Ockelbo UNF 

Norra Åsgatan 56 
816 31, Ockelbo 

Telefon +46297-401 14 

http://ockelbounf.se 

 


