REGLER RUSSEBUSS.NO
Målet med reglene:
Reglene skal danne grunnlaget for hvordan medlemmer bør opptre. Ved brudd på disse reglene vil
det være det samme som å ikke være en god representant av russebuss.no. Dette vil igjen kunne
danne grunnlaget for å ekskluderes som medlem.
Håndheving av reglene:
Ved mindre alvorlige brudd på disse reglene vil det etter klage fra medsjåfører, russ eller andre kunne
bli snakk om en konfrontasjon med den det gjelder. Ved gjentatte brudd eller ved alvorlige brudd vil
det kunne resultere i direkte ekskludering. Det er det sittende styret med en representant fra
medlemsmassen som avgjør i sakene.
Taushetsplikt:
Det vil i enkelte situasjoner oppstå private og personlige opplysninger. Disse skal behandles med
respekt og alle involverte blir pålagt taushetsplikt. Klager kan vi ikke pålegge taushetsplikt, men vi
vil anbefale dette da vi alltid søker en saklig å fornuftig løsning på alle utfordringer.
REGLENE:

Man skal følge vognkort angående antall passasjerer i bussen.

Man skal følge lover og regler angående kjøre- og hviletid.

Man skal ikke lure russen med økonomi, kjøre og hviletid eller andre ting.

Man skal være rusfri når man kjører (alkohol og andre rusmidler).

Man skal være lojal mot Russebuss.no og andre medlemmer.

Man skal ha levert bilde og nødvendig info for å få tilgang til sms-tjenesten og medlemskort

Man skal ikke videresende info om ledige busser eller formidlinger av kjøreoppdrag

Man skal inneha gyldig førerkort og kjøreseddel ved kjøring av russebuss mot betaling.
Distribusjon av reglene:
Ved å gjøre reglene tilgjengelige for alle medlemmer samt å informere om gjeldene regler ved
inngåelse av medlemskap vil det å betale medlemskapet betraktes som en bekreftelse på lest
medlemskap
Endring av regler:
Mindre endringer og justeringer kan gjøres av sittende styre. Dette skal da varsles medlemmene på
sms og på hjemmesiden. Større endringer skal tas opp og vedtas på sjåførmøter eller årsmøte.

