Medlemsvillkor

Medlemsvillkor
Aneby Gymförening är en ideell förening utan några vinstintressen. Föreningen är ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet och har antagit dess värderingar och policy. Verksamheten drivs på frivillig basis. Därför

förväntas varje medlem känna omsorg om verksamheten och verka för att lokaler och material sköts på ett bra
sätt.

Medlemskap
Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas på annan person.
Medlemsavgift betalas en gång per år för tiden 1 sept – 31 aug med den avgift som vid varje
tillfälle är gällande. Utebliven betalning under två år medför att medlemskapet upphör.
Alla medlemmar har rätt att delta i föreningens årsmöte i oktober månad varje år.

Träningskort
Träningskort säljs till medlemmar till ett för varje tid fastställt pris. Erlagd avgift för träning är
personlig och kan inte överlåtas på annan person. Erlagd träningsavgift ger tillträde till
Träningsverket under den tid som avgiften avser. Årskort avser alltså ett helt år från köpet .

Miljö och trivsel
Medlem ska verka för trivsel, god stämning och hjälpsamhet.
Håll rent och snyggt, släng skräp och avfall i papperskorgar. Vikter, hantlar, skivstänger etc
ska läggas/ställas på anvisad plats efter avslutat träningsmoment.

Ordningsregler
Medlem förbinder sig att följa de ordningsregler och föreskrifter som gäller för Aneby
Gymförening.

Droger
Aneby Gymförening vill verka för en drogfri träning. Detta innebär att
- medlem inte får nyttja någon form av preparat som finns upptaget på RF:s lista över dopingpreparat.
- medlem får inte sälja eller på annat sätt förmedla kontakter till försäljning av dopingpreparat
- medlem skall ovillkorligen ställa sig positiv till dopingtest vid eventuell kontroll.

Tillträde till Träningsverket
Medlem med betalt träningskort äger tillträde till Träningsverket för enskild träning under
anslagna tider. Medlem har rätt att bjuda in och släppa in även icke medlemmar, under
förutsättning att man tillser att den gästande betalar anslagen avgift på angivet sätt.

Regelbrott
Den som ej rättar sig efter ovan nämnda punkter har förverkat sin rätt att vistas i Aneby
Gymförenings lokaler. Den som fått sin rätt förverkad äger inte rätt att få sin avgift
återbetald. En extra avgift kan tas ut av den som tränar utan giltigt träningskort eller på
annat sätt bryter mot Aneby Gymförenings medlemsvillkor eller ordningsregler.

