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NYCKELKVITTENSAVTAL  
fastställt genom Radioflygklubben Skillings klubbmöte den 3 Maj 2020  
Radioflygklubben Skilling (Rfk Skilling) har ett skyddat nyckelsystem.  
För att få tillträde till klubbstugor på flygfältet krävs det att en ansvarig köper ut en nyckel. Denna 
nyckel är då registrerad och bunden till föreningen medans innehavaren tillika den som skrivit på 
avtalet hålls ansvarig för att nedan punkter efterlevs.  

 
Den utkvitterade nyckeln är ett värdeföremål och som innehavare är du skyldig att:  
- handha och förvara nyckeln/nycklarna på ett betryggande sätt  
- omedelbart underrätta Rfk Skilling vid förlust av nyckel  
- vid anmodan uppvisa nyckel till Rfk Skilling 
- ej över- eller återlämna nyckeln till annan än Rfk Skilling, om du tillfälligt lånar ut nyckel är du fortfarande 
ansvarig för nyckel 
- vid misstanke om otillbörligt nyttjande meddela Rfk Skilling  
- Vid förlust debiteras innehavaren för ett eventuellt nyckelbyte/cylinderbyte av samtliga kvitterade nycklar i 
låssystemet eller av styrelsen beslutad kostnad dock ej högre kostnad än komplett lås/cylinderbyte 
- Att klubbstugor nyttjas till avsett ändamål  

 
 
Kvitterings förfarande:  

1. Nyckelkvittenser ifylles i ett exemplar när betalning på 150kr för nyckel erlagts till föreningens konto. 
2. Original behåller Rfk Skilling. Köparen av nyckel får en kopia via mail. 
3. När förenings nyckelköpare/användare avslutar sitt medlemskap eller på egen begäran vill lämna 
tillbaks nyckel skall nyckel återlämnas till Rfk Skilling. Notering om återlämnandet skall skrivas på 
samma kvittens som vid utlämnandet. 
 
Lämna klubbstugor i gott skick för allas trevnad. 
 
1 st nyckel med nummer______________  betald till Rfk Skillings plusgiro 401 60 91 - 3 
Nyckelanvändare (textat)__________________________________________ 
Datum___________  
Jag har läst och tagit del av ovanstående vad som gäller nycklar.  
 
Namnteckning köpare/användare_______________________________________  
 
tel ________________________  mail________________________________ 
 
 
Datum för återlämnande_____________________________ 
 
Emottagen av Rfk Skillings _______________________________ 


