
BOKA STUDION/MÖTESLOKALEN 

1. Logga in på Gmail 

Användarnamn: boka.hbgfotoklubb@gmail.com 

Lösenord: fotostudio2019 

2. Klicka dig fram till kalendern, behöver du instruktioner så finns en video som visar steg för steg 

hur du ska göra (finns på vår facebooksida och hemsida). 

3. Om du innehar mer än en gmail-adress så kontrollera att du är inloggad med klubbens 

användarnamn (se punkt 1) annars ser vi inte din bokning. 

4. Skriv namn och telefonnr och om du behöver boka HELA lokalen eller enbart STUDION alt 

enbart MÖTESLOKALEN. 

5. En bokningsintervall för studion är max 4 timmar. Har ingen bokat tiden efter dig så kan du 60 

minuter innan denna påbörjas boka ytterligare 4 timmar. Varje bokningsintervall kostar 100:- som 

betalas in på BG 5786-0462 eller Swish 123 107 01 92 och skall vara inbetald senast sju dagar 

efter din bokning. Märk din inbetalning med datum för din bokning och ditt namn. 

6. FIKA skall som vanligt ALLTID betalas!! 

7. Styrelsen har företräde. Avbokning ska ske i god tid. 

REGLER FÖR ANVÄNDNINGEN AV STUDION 

1. TA AV DIG SKORNA!! 

2. Kontrollera att allt ser ok ut innan du börjar då du som senaste användare får stå till svars för 

eventuella defekter. (Defekter anmäls till Johan, Andreas eller Louise) 

3. Dammsuga innan du rullar ut golvmattan. Golvmattan består av vinyl som blir statisk och därmed 

fastnar all smuts som kan tänkas finnas kvar på golvet. 

4. Sändare: Låna gärna dessa, men glöm inte att lämna tillbaka dem. Använd egna batterier. 

5. Softboxarna: Om dessa ej används så får de inte läggas med den vita ytan mot golvet. 

6. I studion får vi inte använda rökbomber eller något som kan utlösa brandlarmet (torris går bra). 

7. Bakgrundspapper: Den vita och den svarta bakgrunden få endast hissas ner till golvet därefter 

lägges lämplig golvmatta ut. De färgade bakgrunderna får användas i sin helhet så var EXTRA 

rädda om dem då de är de enda som vi har. 

8. Golvmattor: INGET TRAMPANDE MED SKOR PÅ DESSA!! Fotar du modell med skor ska 

dessa vara noggrant rengjorda för att inte skada mattan. Modellen får inta sin position med 

försiktighet om hon/han bär skor. Skulle det mot all förmodan bli märke efter skor eller dyl måste 

du ta bort märkena. Detta görs med tvål, vatten och en mjuk svamp. Gnugga inte så hårt att den 

ruggas. Svamp med grov yta får inte användas. 

9. Återställ bakgrundsrullarna så som de var när du kom. 

10. STÄDA EFTER DIG! 

11. Betalning: Kostnad 100:- per påbörjad 4 timmars intervall, bg: 5786-0462 eller  

12. Swish 123 107 01 92. Märk inbetalningen med      datum och ditt namn. 

13. FIKA skall som vanligt ALLTID betalas. 

14. Du får endast använda studion om du är betalande medlem i fotoklubben!! 

15. Utlåning i ditt namn till ikke medlem i Helsingborgsfotoklubb kan resultera i avstängning från 

studion och indragen nyckel. 

16. Studion är enbart till för betalande medlemmar och inte dina fotointresserade nära och kära. De 

dock hjärtligt välkomna att bli medlemmar hos oss. 

17. Du måste ha fått en introduktion till vår studio innan du får boka första gången. 
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