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Hej kära medlemmar!
Idag börjar äntligen den nya prislistan att gälla! På medlemsmötet var tongångarna
mycket positiva och förslaget antogs med ett par mindre justeringar. Jag kommer
redovisa ändringarna nedan. Jag har även gjort en instruktionsbild om hur man fyller
i de nya tilläggslistorna, kika gärna på det.
I övrigt bifogar jag den nya prislistan.
Jag hoppas att jag lyckats förklara det nya systemet tydligt men skulle du ha några
frågor är det bara att höra av dig till mig på kristin@kkv-b.se.
Bästa hälsningar
Kristin Jonsson
samordnare
MEDLEMSMÖTETS BESLUT
Medlemsmötet antog prisgruppens förslag till nytt avgiftssystem med dessa tre
justeringar.
- Vinterrabatten på 35% gäller från och med första bokade dagen. Det vill säga
att alla verkstadsbokningar under lågsäsong ges 35% rabatt på ordinarie
avgifter.
- Vinterbåset kostar totalt 160 kr / dag oavsett om en jobbar hel- eller halvdag.
Detta p.g.a. att ingen arbetar bara halvdag där.
- Assistentavgift. Mötet beslutar att införa en assistentavgift på 80 kr /dag
(oavsett hur många timmar / dag assistenten är med och arbetar).
Procentrabatten gäller även assistentavgiften. Du som arbetar på KKV-B kan
ha med en assistent som hjälper dig i ditt arbete. Assistenten behöver inte
nödvändigtvis vara medlem. Det är du som medlem som ansvarar för att
betala för assistenten.
Särskild tilläggslista för assistenter finns nu i entrén. Den fungerar som övriga
tilläggslistor där du uppger medlemsnummer, namn, datum, vad du använt
osv. Men man ska även uppge assistentens uppgifter också, detta är viktigt
utifall något skulle hända så man kan se vilka som är här.
INSTRUKTION FÖR TILLÄGGSLISTOR
Hyra för verkstäder är numera uppdelat i två bitar kan man säga. Den första är
bokningsavgiften på 80 kr, då ingår halvdags arbete (4 timmar). Bokningsavgiften
behöver du som medlem inte bry dig om för den håller kansliet reda på genom
bokningssystemet. Den andra delen är då heldagstillägg, denna del ska du
anteckna i tilläggslistorna som vanligt precis som övriga tillägg så som användande
av ugn, maskiner, truck osv.
Här nedan ser du en bild över hur de nya tilläggslistorna ska fyllas i.

OBS! BOKNING MÅSTE SKE
Observera att du måste boka in de dagar du använder en verkstad. Detta gör du
via hemsidan eller via kansliet. Detta gäller även om du bestämmer att vill stanna
någon dag extra. På medlemsdatorn kan du enkelt gå och se om en verkstad är
ledig och då kan du boka in dina dagar. Görs ej detta så kan det lätt bli onödiga
konflikter p.g.a. ”dubbelbokning”. För bokade dagar kommer bokningsavgift att tas
ut oavsett om du är där och arbetar eller ej, såvida du inte avbokat senast 7 dagar
innan.
ÖVERNATTNINGSRUM
För övernattningsrum finns numera inga listor att fylla i. Bokningen gör du via hemsida
eller kansli och gäller som underlag vid fakturering. Bokningsavgiften är 90 kr / natt.
Observera att avbokning skall ske senast 7 dagar innan bokningens start annars
faktureras full avgift.
RABATT
Det nya rabattsystemet gäller enligt följande:
RABATT VERKSTAD HÖGSÄSONG 25%
Gäller 1 maj – 30 september.

Rabatt under högsäsong ligger på 25% och gäller hela bokningen om du bokar 7
sammanhängande dagar eller mer.
RABATT VERKSTAD LÅGSÄSONG 35%
Gäller 1 oktober – 30 april.
Rabatt under lågsäsong ligger på 35% och gäller hela bokningen från och med
första bokade dagen.
RABATT ÖVERNATTNINGSRUM 10%
Gäller året runt.
Rabatt för övernattningsrum ligger på 10% och gäller hela bokningen om du bokar 7
sammanhängande dagar eller mer.
Rabatten håller kansliet koll på och du som medlem behöver inte fylla i det i någon
lista. Observera för att erhålla rabatten måste du se till att boka in dina dagar
ordentligt via hemsida eller kansli.
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Hello dear members!
Today, we will finally start applying the new price list! At the member meeting, the
voices were very positive and the proposal was adopted with a few minor
adjustments. I will report the changes below. I have also done an instruction picture
on how to fill in the new add-ons, please check it out.
Otherwise, I attach the new price list with this mail.
I hope that I explained the new system clear enough but if you do have any
questions don’t hesitate to contact me at kristin@kkv-b.se.
Best regards
Kristin Jonsson
Coordinator
DECISION FROM MEMBER MEETING
The member meeting adopted the price group's proposal for a new price system
with these three adjustments.
- The 35% winter discount applies from the first booked day. That is, all workshop
bookings in the off-season are given a 35% discount on regular fees.

-

The winter booth costs a total of 160 SEK / day regardless of whether one is
working full or half day. This is due to that no one only works half-day there.
Assistant fee. The meeting decides to introduce an assistant fee of 80 SEK /
day (no matter how many hours / day the assistant is working). The
percentage discount also applies to the assistant fee. You who work at KKV-B
can have an assistant to assist you in your work. The assistant does not
necessarily need to be a member. You as a member is responsible for paying
for the assistant.
A special supplementary list for assistants is now available in the entrance hall.
It acts as other additional lists where you provide membership number, name,
date, what you used, etc. But you should also state the assistant's info too, this
is important if something would happen so we can see who's here.

INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL LISTS
Rent for workshops is now divided into two pieces, one can say. The first is the
booking fee of 80 SEK, then half-day work (4 hours) is included. The booking fee does
not require you as a member to do anything, the office keeps track of that through
the booking system. The second part is then full-time supplement. This part should be
noted in the supplementary lists as usual, just like other extras such as the use of oven,
machinery, truck, etc.
Below is an overview of how to fill in the new add-on lists.

NOTE! BOOKING MUST BE DONE
Please note that you must book the days you use a workshop. You can do this via
the website or via the office. This is a must even if you decide that you want to stay a
day extra when you already booked some days. On the member computer you can
easily see if a workshop is available and you can book your days. If this is not done, it
may easily be unnecessary conflicts due to "Double-booking". For booked days,
booking fee will be charged regardless of whether you are there working or not,
unless you canceled no later than 7 days before.
ACCOMODATION
There are no longer any lists for overnight accommodation. The booking is made
through the website or the office and is valid as a basis for invoicing. Booking fee is 90
SEK / night. Please note that cancellation must be made no later than 7 days before
the start of the booking, otherwise full price will be charged.
DISCOUNT
The new discount system applies as follows:
DISCOUNTS WORKSHOPS HIGH SEASON 25%
Valid 1 May - 30 September.
Discount in high season is 25% and applies to the entire booking if you book 7
consecutive days or more.
DISCOUNTS WORKSHOPS LOW SEASON 35%
Valid from 1 October to 30 April.
Discount in low season is 35% and applies to the entire booking from the first booked
day.
DISCOUNT ACCOMODATION ROOM 10%
Valid all year round.
Discount for accommodations is 10% and applies to the entire booking if you book 7
consecutive days or more.
The office keeps track of the discount so you as a member do not need to report it in
any list. Note that to get the discount you must make sure your days are properly
booked via the website or the office.

