Järnåkerfonden
S TR Å K I N S TRU M E N T F O N D E N T I L L L A R S J Ä R N Å K E R S M I N N E

Att låna instrument
Vem kan få låna?

Villkor för lån

En låntagare ska vara svensk medborgare eller ha sin
huvudsakliga verksamhet förlagd till Sverige.

1. Fonden håller låneinstrumentet försäkrat. 		
Låntagaren ska till Fonden, plusgiro 4982865-0,
betala försäkringspremie för låneperioden.

Ansökningar om lån prövas från fall till fall.
I första hand kommer dessa kategorier av musiker i
fråga:
1. unga lovande musiker med utbildningen
bakom sig
2. solister som framträder regelbundet med
professionella orkestrar
3. kammarmusiker med regelbunden
konsertverksamhet
4. konsertmästare/stämledare i professionell
symfoni- eller kammarorkester
5. professionella musiker som har särskilda skäl 		
för ett lån

Lånetiden
Lånetiden bestäms efter de särskilda behoven och är
längst ett år (normalt räknat från den 15 januari). Om
en Låntagare önskar få sitt lån förlängt ska en ansökan
om det ges in till Järnåkerfonden i god tid före lånetidens utgång.
Avseende lån på ett år: Om Järnåkerfonden beviljar
förlängt lån tecknas ett nytt låneavtal på ett år. Då ska
Låntagaren före den 15 januari personligen kontakta
Järnåkerfonden instrumentförvaltare för besiktning av
instrumentet.

2. Låneinstrumentet ska vårdas väl och får inte utsättas
för risk att skadas eller förloras.
3. Utöver normal vård får inga åtgärder ske med 		
instrumentet utan godkännande i förväg
av Järnåkerfondens instrumentförvaltare eller 		
ordförande (se kontaktuppgifter nedan).
4. Om instrumentet behöver repareras står
Låntagaren själv för reparationskostnaden upp 		
till 5 000 kr, om inte Fonden finner särskilda skäl 		
att jämka detta belopp.
5. Det kan förekomma att lånet behöver avbrytas
för större reparationer. Järnåkerfonden samråder 		
då alltid med Låntagaren. Under reparationstiden 		
kan Järnåkerfonden inte garantera Låntagaren
ett annat instrument. Under reparationstiden 		
står Järnåkerfonden för försäkringspremien.
6. Låntagaren ska vid lånetidens slut personligen 		
återlämna instrumentet till Järnåkerfondens 		
instrumentförvaltare.
7. Avseende lån på ett år: Om Järnåkerfonden 		
beviljar förlängt lån tecknas ett nytt låneavtal 		
normalt på ett år. Då ska Låntagaren före den 		
15 januari kontakta instrumentförvaltaren
för besiktning av instrumentet.
8. Järnåkerfonden kan avbryta lånet och upphäva 		
låneavtalet om Låntagaren
- inte betalar försäkringspremien i rätt tid
(se punkt 1)
- missköter instrumentet eller vidtar åtgärder med
det utan godkännande (se punkt 2 och 3)
- inte visar upp instrumentet för besiktning
vid förlängning av ett lån.
- påtagligt brister i god vandel
9. Låntagare med ettårskontrakt ska senast
den 30 juni varje år redovisa sin verksamhet 		
med instrumentet de senaste 18 månaderna 		
och de kommande 18 månaderna.
Redovisningen görs i ett särskilt formulär som 		
skickas ut till berörda låntagare.

