
   Förslag till årsmötet 180911 

Medlemsavtal 
Detta medlemsavtal gäller fr o m säsongen 2018 och 
löpande tills dess att föreningens styrelse beslutar om 
förändringar i avtalet. 

Vår verksamhet 
Vi finns till för alla som vill träna och tävla i sporten 
bowling, antingen som utövare, ledare eller suppor-

ter. 

Vi vill bli bättre på att bowla. Vi vill träna för att vinna 
och vi vill vara tävlingsinriktade som alltid siktar på 
en division högre. Vi vill alltid lära oss mer om spor-
ten bowling. 

Vi ska vara schyssta och öppna mot varandra, sträva 
efter en kamratlig gemenskap med mycket glädje och 
skratt. Vi ska respektera varandras olikheter och vara 
välkomnande och stöttande mot nya medlemmar. 

Samtliga medlemmar önskas aktivt delta i minst ett 

arbetsutskott och på så sätt bidra till föreningens 
verksamhet. 

Medlem som väljer att inte delta i något utskott kan 
inte kräva att få ta del av allt klubben erbjuder. 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är …… kr per säsong.  Medlem upp 
t.o.m 21 år betalar …… kr per säsong.  A-licens samt 
Svenska Bowlingförbundets försäkring för licensie-
rade bowlare ingår. 

För stödjande medlemmar är medlemsavgiften …… kr. 
B-licens med Svenska Bowlingförbundets försäkring 
ingår. 

Personuppgifter 
Föreningen kommer att registerar medlemmarnas 
personnummer, namn och kontaktuppgifter i med-
lemsregistret på Idrott Online samt i vår bokföring. 
Medlemmarna kommer också att förekomma på bil-
der och video på klubbens hemsida och på klubbens 
sociala mediekonton. Medlem som inte godkänner 
registerering i medlemsregistret och/eller bokföring-

en eller inte tillåter publicering av bilder och video 
måste meddela klubbens ordförande innan detta 
avtal skrivs på. 

Träning och tävling 
Säsongen för träning och tävling sträcker sig från 
mitten av augusti till mitten på av maj.  

Klubbträningarna är under säsongen tisdagar 17.45–
19.15 och torsdagar 17–18 (ej aftnar och helgdagar 
eller dag före helgdag). 

Seriespel och tävlingar pågår hela säsongen enligt 
Svenska Bowlingförbundets årsplanering. 

Vid förhinder meddelas UK. 

Träningsabbonnemang 
Klubbens abbonnemang för träning kostar ……… kr 

per säsong (vilket motsvarar ……… kr per månad). Då 
ingår klubbträningarna enligt ovan samt fri träning i 
hallen de tider det finns lediga banor (ej förbokning). 

Ungdomar upp t.o.m 21 år och heltidsstuderande 
betalar ……… kr per säsong. 

Träningsabbonnemanget kan sägas upp med omedel-
bar verkan genom att meddela föreningens kassör. 
Ingen särskild anledning krävs. 

Drop in-träning 
Träning på klubbträningar (i mån av plats) kostar 
……… kr per gång och debiteras medlemskontot. Ing-
en förbokning krävs. 

Spelare som betalar tävlingsavgift kan kräva att få bli 
uttagen till minst 10 seriematcher per säsong. 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Tävlingslicens 
A-licens ingår i medlemsavgiften och innebär licens 
för allt tävlingsspel.  

För medlemmar som önskar endast B-licens ingår 
lokalt tävlingsspel.  

Licensen kan/måste sägas upp innan pågående sä-
song avslutas annars förnyas den per automatik och 
medlemsavgift för kommande säsong måste betalas.  

Tävlingsavgift 
För att delta i seriespel betalar alla med A-licens och 
den som har B-licens och vill spela i Gotlandsserien 
en avgift på ……… kr  per säsong (vilket motsvarar 
……… kr per månad). Då ingår matchtröja, samtliga 
matcher inkl resor och övernattningar samt startav-
gift i KM och individuella DM. 

Ungdomar upp t.o.m 21 år och heltidsstuderande 
betalar ……… kr per säsong. 

Medlemskonto 
Samtliga medlemmar betalar in alla sina avgifter till 
klubbens Plusgiro-konto 187047-6. Vid inbetalning 
anger man sitt personliga fyrsiffriga kontonummer 
och namn. 

Medlem får sätta in pengar på sitt konto i förskott. 
Dock max för innevarande säsongs avgifter. 

Medlem får inte ha skulder till sitt konto längre än 3 
månader och på max 1.500 kr. 

Kontorapport erhålls periodvis och vid förfrågan av 
föreningens kassör. 

Utebliven betalning av avgifter 
Vid arbetslöshet eller andra ekonomiska svårigheter 
kan en avbetalningsplan läggas upp tillsammans med 

föreningens kassör. I övrigt gäller Kap 2 5§ i före-
ningens stadgar om Uteslutning. 

Mina val 

Abonnemang 
Jag förbinder mig att följa detta medlemsavtal och 
betala de avgifter nedanstående val medför.  

Tävling: Välj ett av följande tre val: 

A-licens inkl tävlingsavgift 

B-licens inkl tävlingsavgift 

Stödjande medlem (B-licens) 

Träning: Välj ett av följande två val: 

Abbonnemang (klubbträning plus fri träning) 

Drop in-träning (avgift varje träning) 

Arbetsgrupper 
Jag väljer att aktivt delta i följande arbetsgrupper 
(minst en):  

Försäljning & Lotterier: Försäljning, administra-
tion och uppföljning av slutsiffra-lotteriet, New 

Body, pantning och andra typer av försäljningar som 
initieras av någon i gruppen. 

Träning och tävling: Administrera, genomföra och 
följa upp seriespelet, UK, träningar, KM, SM samt 
ansvara för UJMP. UK utses av styrelsen. Tävlings-
ledare för UJMP utses av styrelsen. 

Sponsoring: Försäljning, administration och upp-
följning av V75-bolaget. Försäljning, administration 
och uppföljning av företagssponsorerna. 

Rekrytering: Ta hand om nya. Paketera och mark-

nadsföra aktiviteter för att få in nya till klubben. 

Visby ………/……… 20…… 

  

Namn (texta) 

   

Namnunderskrift


