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Medlemsavtal – Falkenbergs IK
Nedanstående avtal reglerar vad som gäller för dig som är, eller blir, medlem i Falkenbergs IK. Utöver vad
som anges nedan kan tilläggsregler för olika träningsgrupper, och lag, inom föreningen förekomma.
Avgifter
Medlemsavgift
Årsmötet fastställer den årliga medlemsavgift som skall gälla för respektive säsong.
Träningsavgifter (årskostnader)
Styrelsen beslutar om årliga träningsavgifter.

Medlemskap innebär
•
•
•

•

Röst- och förslagsrätt enligt stadgar i samband med föreningens årsmöten
Tillgång till erbjudanden och rabatter m m som erbjuds föreningens medlemmar
Riksidrottsförbundet anger: "I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. Att vara delaktig och ta
gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde. Idrottsrörelsen ska värna om och sträva efter att utveckla
det ideella engagemanget som bas för sin verksamhet".
Medlemskap innebär att du är försäkrad genom Riksidrottsförbundets och Folksams idrotts försäkring.

Det åligger Falkenbergs IK att:
•
•
•
•

Tillsammans med ledare planera, schemalägga och utveckla föreningen
Säkerställa att aktiva friidrottare har tillgång till, goda förutsättning och möjligheter, att träna- och tävla
Samverka med förbund och riksorganisationer för att utveckla friidrotten i Falkenberg.
Att anslå tider för större händelser, som årsmöte, tävlingar m m, på anslag och på sociala medier. T ex
hemsida m m.

Det åligger medlem att:
•
•

Vara ordningsam och följa styrelsens och föreningens värdegrund, policys och anvisningar
Aktivt medverka i föreningens och anläggningars skötsel. Vara aktsamt om föreningens och anläggningars
material.
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Aktiva medlemmar:
•
•

Förväntas leva upp till det regelverk som gäller inom föreningen och olika grupper
Tillåts inte delta i tävlingar innan medlems- och träningsavgift blivit inbetald

Aktiva medlemmar – 18 år och äldre:
•
•
•
•
•

Frivilligt engagerar sig som medhjälpare/funktionär i samband med föreningens arrangemang.
Förväntas leva upp till det regelverk som gäller inom föreningen
Agerar som en förebild för föreningens yngre idrottare
Deltar som hjälptränare och medhjälpare till yngre grupper
Aktivt deltar i de av föreningen arrangerade aktiviteter

Föräldrar – till ungdomar upp t o m 17 år - förväntas:
•
•
•

Uppträder i enlighet med föreninges värdegrund och policys
Ansvarar för sina barns agerande och aktiviteter inom föreningen
Aktivt bidrar till sitt barns aktiviteter, såsom:
o Ansvarar för att barnens medlems- och träningsavgifter betalas
o Ansvarar för att barnen kommer till träningar, tävlingar och olika aktiviteter som tilldelas gruppen
o Ansvarar för att barnen anmäler eventuell frånvaro
o Är chaufför till tävlingar och olika arrangemang.
o Föräldrar till varje aktivt barn förväntas att årligen genomföra minst 3 funktionärsdagar i samband med
föreningens arrangemang. T ex vid:
▪ Skansenloppet
▪ Falkenbergsstafetterna
▪ Stadsloppet
▪ Klubbtävlingen
▪ Arenatävlingar

Uppsägning av medlemskap
•
•
•

Utebliven inbetalning av medlemsavgift betraktas som uppsägning av medlemskap
Medlem kan, med omedelbar verkan, när som helst avsäga sitt medlemskap.
o Uppsägning innebär ingen återbetalning av eventuellt inbetalade avgifter.
Styrelsen kan, med omedelbar verkan, utesluta medlem som bryter mot föreningens föreskrifter.
o Sådant avslut innebär ingen återbetalning av eventuellt inbetalade avgifter.
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