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Riktlinjer för utlån av instrument vid KMH
Principer för utlån
KMH har ett stort antal instrument vilka kan användas av studenter och
lärare vid KMH. Flyglar, pianon och orglar kan användas genom att rum
bokas genom lokalbokning. Vissa instrument – främst stråk- och
blåsinstrument – kan lånas genom KMH:s instrumenttekniker. För dessa lån
gäller särskilda regler (se nedan). Den som lånat instrument ansvarar för att
detta förvaras så att stöldrisk minimeras och att otillåten användning av
annan hindras. För all användning av KMH:s instrument gäller att dessa ska
behandlas varsamt för att undvika onödigt slitage och skador. Vid oaktsamt
användande kan den som brukat instrumentet bli skyldig att ersätta
instrumentet eller reparation av detsamma.
Vissa utlån sker genom akademier eller internservice. För dessa lån gäller
särskilda regler. För närmare information kontakta internservice eller
respektive akademi. Lån ur slagverksinstrumentariet beslutas av chefen för
serviceavdelningen men administreras av amanuens vid akademin för
klassisk musik. Lån av andra större instrument exv. cembali och
klaverinstrument, görs endast genom chefen för serviceavdelningen. För
samtliga lån gäller dock ovan angivna principer om handhavande och
aktsamhet.
Instrument som lånas genom KMH:s instrumenttekniker
Instrument kan lånas av student som är antagen och bedriver studier vid
KMH på kurser om minst 20 högskolepoäng per termin. Lärare kan vid
behov låna instrument som krävs för vissa undervisningssituationer.
Instrumenten får endast användas i tjänsten och i KMH:s verksamhet.
Ett begränsat antal av stråkinstrumenten - som är av särskild hög klass - är
reserverade för studerande på utbildningsprogram som leder till
masterexamen eller annat utbildningsprogram på avancerad nivå. Dessa
instrument lånas endast ut till student efter förslag från lärare och beslut från
akademichefer. Förbrukningstillbehör såsom strängar och tagel bekostas av
låntagaren.
Vid samtliga lån krävs att den som lånar instrument skriver under en
låneförbindelse. Vid återlämnandet erhåller den som lånat instrumentet ett
kvitto på att instrumentet återlämnats.
Lån kan sträcka sig över mer än en termin, men instrumentet måste då vid
terminsslutet först visas upp för KMH:s instrumenttekniker och en ny
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förbindelse undertecknas. Instrumentlån får inte förlängas då en student
avslutat sina studier vid KMH eller en lärare avslutat sin anställning.
Försäkring
Den som lånar ett instrument åtar sig att hålla instrumentet försäkrat till det
belopp instrumentet är värderat till av KMH. Kopia på försäkringsbeviset
ska bifogas låneförbindelsen. Låntagaren är skyldig att ersätta KMH för
skada eller förlust av instrument. Om instrumentet är värderat till ett lägre
belopp än 10.000 kr krävs inte att låntagare håller instrumentet försäkrat.
Skyldigheten att ersätta KMH för skada eller förlust av instrument gäller
dock även för lån av dessa instrument.
Om en akademi ålägger en student att låna ett instrument för en särskild
produktion som ingår i utbildningen är låntagaren inte skyldig att ersätta
KMH vid skada eller förlust. I dessa fall är det respektive akademi som står
för kostnad i samband med skada eller förlust. Låntagaren kan dock hållas
ansvarig om det visar sig att skada eller förlust beror på studentens
oaktsamhet.
Villkor under lånetiden

Låntagaren åtar sig att under lånetiden behandla instrumentet aktsamt och
återlämna det i samma skick som vid utlåningen. Vid onormal förslitning
eller nedsmutsning åligger det låntagaren att bekosta
reparation/rekonditionering. Reparationer eller rengöring får dock inte göras
av låntagaren eller annan person även om denna är certifierad
instrumentreparatör. Vid skada på instrumentet ska KMH:s
instrumenttekniker omedelbart informeras och skadan uppvisas.
Instrumentet får inte lånas ut till tredje man.
Lånat instrument får inte föras ut ur landet utan endast användas, och
förvaras, inom Sveriges gränser. Låntagaren kan under lånetiden uppmanas
att uppvisa instrumentet. Detta ska då göras skyndsamt.
Återlämning av lånat instrument
Instrument som lånats ska - utan anmodan - återlämnas vid låneperiodens
utgång. Om instrument inte återlämnas utgår ett brev med krav på
återlämnande. Om detta inte hörsammas överlämnas ärendet till
kronofogdemyndigheten för handräckning.
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