
 

1  

 

2020_09 

Boka konferenslokal – vad gäller? 

Mot bakgrund av rådande pandemi, kan det utgå en avgift när man bokar konferenslokal på konferensen 

eller frukostmatsalen. Därför har KOM Hotel tillsammans med KFUM Central arbetat fram nya riktlinjer för 

vad som gäller vid bokning.  

Bokningsinfo 

• Alla bokningsförfrågningar skall gå via KFUM Centrals bokningsansvarige Leila Latiri  

• Det är KFUM Central och medlemsföreningar som har möjlighet att boka konferenslokal.  

• Bokningen skall avse ett föreningsrelaterat möte. I bokningsförfrågan skall Referens/Mötets syfte 
anges ex.”IKC, Styrelsemöte” eller ”Ekonomiutskott” eller liknande samt fakturaadress. 

• Specifik konferenslokal kan inte garanteras utan fördelas med hänsyn till bokningsläget.  

• Fullt betalande gäster har förtur. Dvs vid undantagsfall kan vi att ändra/boka av med förmån för fullt 
betalande gäster.   

• Dagtid 08:00-17:00 utgår ingen avgift under förutsättning att konferensen har personal på plats och 
att bokningen avser föreningsrelaterade möten. Privata möten/event =pris efter förfrågan. 

• Kvällstid efter 18.00 utgår avgift för bokning i konferensen (avser städ/personal-, och administrativa 
kostnader). Konferensen är inte bokningsbar 17.00–18.00.  

• Matsalen går att boka obemannad men fullt betalande gäster har förtur. Normalt utgår ingen avgift 
för frukostmatsalen.  

 

I dessa tider innebär sena bokningar mycket extrajobb och ändring i planeringen för konferenspersonalen så 

tänk därför på att framförhållning är viktigt.  

Konfrenslokal som hyrs kvällstid, hyrs obemannad, dvs hyresgäst får själva administrera 

konferenslokalen. Det innebär att hyresgästs ansvar för att: 

• Konferensavdelningen måste hållas låst under hela mötet.  

• Hyresgäst möblerar själv iordning samt återställer konferenslokalen/möblerar till lämplig 

möblering. 

• Hyresgäst skall boka möte med konferenspersonal samma dag som bokningen är, för att gå igenom 

teknik, städ, möblering och stängningsrutiner 

Förtäring 

• Möjligheten att beställa från cateringen finns. Matbokning via catering skickas till 
konferens@komhotel.se   

• Möjligheten att ta med egen förtäring finns och det skall då ske i dialog med konferenspersonalen via 
konferens@komhotel.se  

 

Subventionerade priser och tider. Gäller från 2020-09-01 

• Tid: Konferenslokal kan bokas upp till 5 timmar vardagskvällar från kl 18:00 och helg i mån av plats 

• Pris konferenslokal: 1 000 kr ex moms (avser ex städ/personal-, och administrativa kostnader) 

• Kaffe: Fler än 10 personer utgår en avgift på 20 kr/person ex moms 
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