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§1. Övergripande mål 
Discona ska vara kul, intressant och en rolig upplevelse för dom 

barn/ungdomar som kommer på discot. Samt för personalen. 

§2. Klassificering 

Discogruppen fattar beslutet om vad discot ska vara för "sorts disco". All 

planering inför det discot är "fryset" till dess att discogruppens beslut har 

fattats.  

§3. Ansvarsfördelning 

Huvudansvaret har skötts utav David under flera discon. Discogruppen 

tillsatte fler på det ansvaret under 2015. Huvudansvarsteamet har 

ansvaret under discots gång, men styrelsen, discogruppen och 

huvudansvariga har gemensamt ansvar innan discot och efter. 

§4. Restriktioner och Behörigheter 

§4.1. Restriktioner 

Ingen utav besökarna på discot ska närvara vid DJ båset utan direkt 

anledning. Men INGEN utav besökarna ska vara framför trappan ute om 

dom inte ska hem. Det är upp till dom som är ute att fatta den 

bedömningen. Om denna § ska struntas i bestämmer huvudansvariga 

om. 

§4.2. Behörighet 

Ansvaret för discon eller för vissa frågor för discona kan antingen skötas 

utav discogruppen eller styrelsen. Ansvaret kan skifta mellan styrelsen 

och discogruppen från gång till gång. 

§5. Policy 

Styrelsen och discogruppen skapade en policy som gäller på alla discon. 

Den finns på varje disco uppsatt. 

§6. Platser under discona 

Under discots gång så ska man alltid infinna sig på sin plats hela tiden 

(Om man inte har rast då.) För att förstå detta bättre se paragraf 10. 

§7. Städningen efter discona 
När discot är klart så SKA alla hjälpas åt, ingen ska gå ner och chilla 

utan att discogruppen har gett ok till det. Det är endast i speciella fall 

som discogruppen ger ett sådant ok. För detaljerad information om 

städningen så läs §7 i fullständiga regelverket. 



§8. Spotifylistan 

Listan sköts utav Ockelbo UNF:s medlemmar. Listans låtinnehåll ska 

vara med varierade låtar och ”låttyper” såsom några snabba, lite saktare 

osv. Listans fokus ska vara barnen/ungdomarna INTE PERSONALEN! 

Dom generella reglerna hanteras i §8.1 

§8.1. Generella Spotifyregler 

Listans innehåll ska vara varierande, låtar som passar till discon helt 

enkelt, låtar som innehåller ord såsom sex, knulla eller har med droger 

att göra ska inte användas i listan för discona. 

§9. Spotifylista innan och efter discona 
Medlemmarna har en möjlighet att skapa en speciell lista för ex. 

städningen efter discona, discogruppen beslutar om riktlinjer som 

spotifylistorna ska följa. 

§10. Schema 
Schemat ska följas, om det finns några frågor om det eller om man vill 

byta på sitt schema så ska man leta reda på schemaskaparen och prata 

med den. 

§11. Kontrollerade former 
Det innebär att man ska vara närvarande vid sin plats samt att ha ett 

någorlunda lugn inom sig. 

§12. Närvarande vid platser 
Detta hänger ihop med §10. Schema. Att man ska vara på sin plats 

under den tiden som man ska vara. 

§13. Dricka energidricka under discot? 
Energidricka får enbart drickas mellan tiderna 16:00-17:45 samt 21:05 

och framåt, detta för att vi inte vill att barnen ska börja med det bara för 

att vi gör det. 

§14. Pokémon GO 
Spelet Pokémon GO får inte spelas under discots gång, detta så att man 

inte håller fokus på telefonen medans discot pågår. 

§15. Jobba eller inte jobba? 
Innan 17:00 ska man vara på gotan om ska jobba, om man inte har 

kommit överens med schemaskapare eller Vice schemaskapare om det. 



§16. Klädpolicy 
Man SKA ha antingen riobio tröjor eller våra pikér eller om man har en 

egen tröja/ hood som representerar UNF 

§17. Slutord 
Det här är regelverkets sista paragraf. Discogruppen tackar för 

läsningen utav detta regelverk. Samt att vi tackar för alls goda arbete på 

discona som har varit. Kom ihåg vilka ni är! 


