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Den Norske Lavvologes lover 
 
 
Lov om Den Norske Lavvologes lover 
 
§ 0.1 Lovene skal følges, håndheves og utbedres av medlemmene til Den Norske 

Lavvologe (heretter kalt Lavvologen). Disse plikter å være inneforstått med 
lovenes fremstilling av de gitte sannheter, rettigheter og konsekvenser til enhver 
tid. 

 
§ 0.2 Endringer i dette dokumentet kan ikke sies å være gyldige uten et vedtak på et 

godkjent logemøte med 2/3 flertall. 
 
 Lovforslag kan fremmes og vedtas både muntlig og skriftlig. 

 
Alle medlemmer av Lavvologen skal være tilstrekkelig orientert før en lov trer i 
kraft, for slik å forhindre misforståelser. 

 
§ 0.3 Fredrik Svartdahl (med tilnavnet Mordekai) har ansvaret for å holde dokumentet 

oppdatert. 
 
Lov om drift og vedlikehold av utstyr 
 
§ 1.1 Alle medlemmer av Lavvologen har likeverdig rett på, og ansvar for, bruk og 

vedlikehold av utstyret som er nevnt. 
 
 Å regelmessig unnlate sine vedlikeholdsplikter ses på som en skamløs gjerning. 
 
§ 1.3 Alle medlemmer av Lavvologen bærer et økonomisk ansvar for Lavvologens 

utstyr. Eventuelle utgifter og inntekter som måtte forekomme i forbindelse med 
det nevnte utstyret og/eller tilhørende utstyr tilfaller Lavvologens kasse og skal 
kun brukes i henhold til Lavvologens vedtekter. 

 
Lov om semi-eksterne og eksterne lån, samt førsterett 
 
§ 2.1a Lavvologens utstyr kan lånes/leies ut til personer eller organisasjoner som ikke 

har tilknytning til Lavvologen. Disse kan booke utstyr ved hjelp av Lavvologens 
stormester, Erik Hande. 

 
Lavvologens stormester plikter å holde orden på hvor utlånt/utleid utstyr er til 
enhver tid. 

 
All bruk av utstyr med under to medlemmer av Lavvologen regnes som semi-
eksterne lån. 
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Bruk av utstyr uten at medlemmer av Lavvologen er til stede regnes som eksterne 
lån. 

 
§ 2.1b Eksterne lån kan ikke gis garanti for mer enn 1 mnd før avreisedato. 
 Ved leie med forskuddsbetaling kan garanti gis uavhengig tidspunkt, såfremt 

pengene er på Lavvologens konto når garantien gis. 
 
§ 2.2 Medlemmer av Lavvologen har førsterett på alt av Lavvologens utstyr. 
 

Semi-eksterne lån vil prioriteres fremfor alle former for eksterne lån. 
 
Ved tilfeller av dobbelt-booking av to semi-eksterne lån, vil turen med flest 
medlemmer av Lavvologe bli gitt førsteretten. Ved likt antall medlemmer vil de 
som booket utstyret først hos logens stormester få førsteretten. 

 
§ 2.3 Dersom førsteretten som er beskrevet i § 2.2 skal benyttes, er frist for booking av 

utstyret satt til senest tre dager før det aktuelle utlånets avreisedato. Denne fristen 
er absolutt og eksisterer for å unngå misforståelser. 

 
§ 2.4 Paragraf 2.2 gjelder uavhengig den antatte viktigheten av det eksterne eller semi-

eksterne lånet. 
 
§ 2.5 Lavvologens stormester kan nekte eksterne personer å låne/leie utstyr dersom 

faren for unødvendig slitasje på utstyret er forbundet med lånetager, lånetagers 
medreisende eller disses spesifikke turplaner. 

 
Lov om ansvarsforhold ved utlån/utleie 
 
§ 3.1 Låne-/leietager er økonomisk ansvarlig for utstyret som lånes/leies av Lavvologen 

i de tilfeller der Lavvologens egne medlemmer ikke er involvert i bruken av dette. 
 
 Dersom det oppstår skade eller tap av utstyr må låne-/leietager erstatte dette. 
 
§ 3.2 Lavvologen fraskriver seg alt ansvar for farlige situasjoner, økonomiske tap og 

alle typer uhell som måtte oppstå som følge av utlån/utleie av Lavvologens utstyr, 
selv om dette skulle vise seg i etterkant å være defekt eller mangelfullt. 

 
 Låne-/leietager plikter å se over utstyret sammen med et medlem fra Lavvologen 

ved utlevering og innlevering for å sikre at utstyret er i den forfatning det skal 
være. 

 
 Lavvologen driver primært ikke med utleie. Unntak gjøres derfor kun i solidaritet 

med venner og foreninger som deler vårt formål, og ikke egentlig i vinnings 
hensikt. Nettopp derfor svarer Lavvologen som oftest nei til forespørsler om 
utlån/utleie. Vi ber om forståelse for dette. 


