
 
 

Militärsällskapet i Stockholm 
Valhallavägen 104 
114 41 Stockholm 

Klubbregler	  för	  Militärsällskapet	  i	  Stockholm	  

Militärsällskapet	  är	  en	  klubb	  med	  anor	  från	  1852	  i	  vackra	  lokaler	  och	  med	  traditionsrika	  
föremål.	  Sällskapets	  lokaler	  är	  normalt	  öppna	  för	  medlemmar	  med	  gäster	  måndag	  till	  
fredag.	  	  Vi	  medlemmar	  är	  en	  del	  av	  denna	  miljö	  och	  det	  är	  därför	  naturligt	  att	  vi	  alla	  
värnar	  om	  sällskapets	  traditioner,	  bär	  vårdad	  klädsel	  och	  följer	  gällande	  klubbregler.	  Vi	  
förklarar	  även	  dessa	  för	  våra	  gäster.	  

• Lunch	  serveras	  kl	  11.30	  och	  kl	  12.30.	  Lunchbokning	  sker	  före	  kl	  11.00	  sista	  
vardagen	  före	  aktuell	  lunchdag.	  Bokningar	  gör	  vi	  på	  hemsidan,	  men	  kan	  
undantagsvis	  även	  göras	  per	  telefon.	  

• Medlem	  med	  större	  sällskap	  (från	  sex	  personer	  och	  fler)	  bör	  boka	  i	  god	  tid.	  	  

• På	  måndagar	  är	  lunchen	  öppen	  endast	  för	  konferenser.	  	  

• Dörrar	  mellan	  våningens	  rum	  håller	  vi	  i	  regel	  öppna	  så	  att	  alla	  medlemmar	  
erbjuds	  full	  tillgänglighet.	  Rum	  kan	  abonneras	  efter	  Mässdirektörens	  tillstånd.	  

• Män	  klär	  sig	  i	  kostym	  eller	  kavaj	  varvid	  slips	  är	  valfritt.	  För	  kvinnor	  är	  de	  vårdade	  
alternativen	  något	  fler.	  Vi	  ser	  gärna	  att	  officerare	  som	  är	  i	  tjänst	  bär	  uniform.	  
Fält-‐	  och	  sjöstridsuniform	  må	  bäras.	  

• Mobiltelefoner	  och	  motsvarande	  har	  vi	  i	  ljudlöst	  läge.	  Samtal	  i	  mobiltelefon	  sker	  i	  
vestibulen	  eller	  kapprummet.	  Om	  vi	  vill	  sitta	  och	  arbeta,	  så	  bokar	  vi	  ett	  rum	  
genom	  Mässdirektören.	  

• Sällskapets	  lokaler	  passar	  för	  dagkonferenser.	  Bokning	  och	  offertförfrågan	  sker	  
genom	  Mässdirektören.	  Bokning	  kan	  göras	  via	  hemsidan.	  

• Som	  värd	  för	  en	  gäst	  eller	  ett	  sällskap	  är	  vi	  ansvariga	  för	  att	  gästerna	  blir	  
informerade	  om	  våra	  klubbregler	  och	  hur	  betalning	  sker.	  	  

• För	  kontakter	  med	  utländska	  vänklubbar	  gäller	  särskilda	  regler,	  som	  kan	  erhållas	  
från	  styrelsen	  eller	  via	  vår	  hemsida.	  

	  

Militärsällskapets	  styrelse,	  den	  1	  juni	  2017	  


