MEDLEMSVILLKOR 2013
Att vara en ideell medlemsförening innebär att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten,
eftersom det inte finns några vinstsyften. Det innebär också att du som medlem har rätt att delta och
göra din röst hörd på föreningens årsmöte.
För medlemskapet gäller föreningens stadgar, nedanstående villkor, ban & depåregler samt antagen
drogpolicy.
Föreningen tillämpar Riksidrottsförbundets föreningsregler och Svenska Bilsportförbundets samtliga
regelverk.
Medlemskap, villkor och medlemskort
Medlemskapet gäller per kalenderår. Kör- och miljöavgift krävs för att få nyttja Sätofta Raceway och
en separat köravgift för vår inomhusbana och avgifterna gäller per säsong.
Medlemskortet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Utlåning av medlemskort är inte
tillåtet och kan leda till avstängning.
Medlemskortet gäller på Höörs RC Klubbs anläggning Sätofta Raceway och vår inomhusbana.
Om du ångrar ditt köp av medlemskap inom sju dagar får du pengarna tillbaka, minus 100 kr i
administrationsavgift. Kör och miljöavgift kan inte betalas tillbaka.
Förlorat medlemskort ersätts med nytt mot en administrativ kostnad av 50 kr.
Medlemskortet går inte att "frysa", det vill säga medlemskortet gäller under avsedd giltighetsperiod
vilken ej går att flytta framåt.
Obligatorisk arbetstjänst
Eftersom Höörs RC Klubb bedriver en ideell verksamhet som kräver mycket arbete på banan både
före, under och efter säsongen samt under våra tävlingar så kommer vi här och nu införa något som vi
kallar för obligatorisk arbetstjänst.
Som medlem i Höörs RC Klubb åtar du dig att göra sammanlagt 16 timmars arbetstjänst per säsong
vilket kan bestå av banarbete, funktionärsuppdrag och andra administrativa uppgifter.
Arbetstjänst för medlem under 15 år ska ersättas med målsman eller annan vuxen som fullgör
medlemmens ålagda arbetstimmar. Höörs RC Klubb rekommenderar dock att man utför
arbetstjänsten tillsammans.
Arbetstjänsten gäller ALLA medlemmar som kör mer än två gånger per säsong på Sätofta Raceway
oavsett licensnivå.
Arbetstjänsten gäller EJ för stödmedlemmar och EJ heller för icke körande familjemedlemmar.
Om Höörs RC Klubb inte kan förse medlem med arbetsuppgifter som innefattar 16 timmar anses
arbetstjänsten ändå som fullgjord vid årets slut.

Nya juniormedlemmar deltar innevarande säsong utan krav på arbetstjänst. Enbart medlemsavgift och
kör- och miljöavgift behöver erläggas. Utförd arbetstjänst av nya juniorer görs helt på frivillig basis.
Med ny juniormedlem avses den som aldrig tidigare varit medlem hos Höörs RC Klubb.
Endast sjukdom, skada eller handikapp är synnerliga skäl för att ej fullgöra sin arbetsplikt. Möjlighet
finns även att ”böta” bort sin arbetsplikt genom att sätta in 1200kr på klubbens konto.
Personuppgifter
Medlemskap i Höörs RC Klubb innebär att dina personuppgifter registreras och lagras (enligt lagen
om personuppgifter, PUL) för administration av medlemskapet. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje
part.
Statistik över medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter kan användas för att planera och följa upp
föreningens verksamhet samt för ansökan av lokalt aktivitetsstöd och andra förekommande bidrag.
När du ska träna
Ditt medlemskort skall kunna uppvisas på anmodan.
För allas trevnad skall Sätofta Raceways "Ban & Depåregler" efterföljas samt inomhusbanans
ordningsregler.
Försäkring
Som medlem i Höörs RC Klubb är du försäkrad under deltagande i all slags träningsverksamhet samt
under resa direkt till och från träningsverksamheten.
All träning sker dock på egen risk och under eget ansvar.
Avstängning
Höörs RC Klubb verkar och arbetar hårt för en välkomnande och rolig träningsmiljö. Om medlem som
godkänt Höörs RC Klubbs medlemsvillkor inte fullgör till exempel sin arbetstjänst inom tiden för
angiven säsong, har ett olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, hot mot
medlemmar, funktionärer och besökare, synbar påverkan av alkohol/droger, stölder och annan
brottslig verksamhet, kan detta leda till avstängning.

	
  
Ändring av medlemsvillkor
Höörs RC Klubb förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra och justera
ovanstående villkor.
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