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§ 1 Avtalstid och uppsägning
Månadsbetalningsavtal löper terminsvis. Full terminsavgift
måste betalas även om Medlemmen säger upp i förtid.
Undantag ges enbart för sjukdom (mot intyg). Inga pengar
återbetalas vid uppsägning av medlemskap.
Uppsägningstiden är 2 veckor och ska ske skriftligen. Om
en faktura har skickats till Medlemmen har denne plikt att
betala fakturan om uppsägningen inte gjordes innan
fakturan skickades.
§ 2 Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker på fakturans förfallodatum kommer
Medlemmen att stängas av från träning tillfälligt och
påminnelsefaktura kommer att skickas med ett påslag på
15 % av fakturan.
Medlem som inte hört av sig 2 veckor i rad eller som ej
betalat träningsavgiften för nästkommande månad, anses
ha avsagt sig sin plats för resten av terminen.
§ 3 Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall, m.m.
Let's Sport Girls ansvarar inte för förluster pga. stöld,
inbrott eller av annan anledning. Inte heller för skador på
medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vid
stöld/skadegörelse görs som regel polisanmälan. Vid
inbetalning av medlemsavgiften blir Medlem automatiskt
försäkrad genom Korpen. Let's Sport Girls
rekommenderar till följd av ovanstående medlemmar och
övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar
och hemförsäkringar för deras egen skull.
4 § Doping/ alkohol.
På Let’s Sport Girls tillämpas nolltolerans vad gäller
droger/alkohol. Let’s Sport Girls erhåller sig rätten att vid
misstanke om användning av otillåtna preparat kräva av
Medlem att uppvisa negativt testresultat från läkare för att
Medlem ska få fortsätta träna med Let’s Sport Girls.
§ 5 Medlemskap
Medlemskap i Let’s Sport Girls beviljas av styrelsen eller

av särskild person som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Med medlemskap följer rätten att delta i möten och andra sammankomster som anordnas
för medlemmarna;
– få fortlöpande information om föreningens
angelägenheter;
§ 6 Uteslutning/avstängning
Medlem får inte uteslutas ur Let’s Sport Girls av annan
anledning än att medlemmen har försummat att betala
beslutade avgifter till föreningen, uppfört sig så att det
väckt anstöt hos andra medlemmar, motarbetat
föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas
av styrelsen. Beslut om uteslutning eller varning får inte
fattas förrän Medlemmen inom minst 14 dagar, fått tillfälle
att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen därför
redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för
överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för
beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på
medlemsansökan. Beslut om uteslutning får av den
berörde överklagas.
§ 7 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i Let’s Sport Girls skall betala den medlemsavgift
som beslutas av årsmötet.
Medlemskap får inte utlånas eller överlåtas.
Den som erlägger fastställd medlemsavgift och därmed
förklarar sig villig att följa medlemmarnas rättigheter och
skyldigheter är medlem.
Medlem har rätt att deltaga i möten och andra
sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om Let’s sport
Girls angelägenheter.
Medlem skall följa Let’s Sport Girls stadgar samt beslut
som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom
föreningen.

Inga onyttigheter får förtäras/drickas under föreningens
möten/sammankomster. Görs detta trots förbudet, får
medlem en muntlig varning.
Medlem har inte rätt till del av Let’s Sport Girls behållning
eller egendom vid upplösning av föreningen.
Medlem förbinder sig genom medlemskap i Let’s Sport
Girls att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte
väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av
stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom
idrotten angiven ordning.
Medlem ska betala medlemsavgift senast 14 dagar efter
inträde i föreningen och/eller senast 14 dagar inpå det nya
verksamhetsåret. Eventuellt övriga avgifter beslutas av
föreningen.
§ 8 E-post och SMS
I och med det Medlem lämnat sin e-postadress och sitt
mobilnummer, godkänner Medlemmen att Let’s Sport
Girls skickar information till denne. Let’s Sport Girls lagrar
med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter i
en databas. Dessa uppgifter behandlas av Let’s Sport
Girls enligt personuppgiftslagen. Medlem ger genom detta
avtal sitt samtycke till sådan databehandling och att Let’s
Sport Girls får lämna ut uppgifter för att kunna
tillhandahålla olika tjänster och erbjudande till Medlem.
§ 9 Hälsotillstånd
Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att
deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i
aktiviteterna med Let’s Sport Girls.
§ 10 Publicering av bilder
Publicering gäller bilder som tas under Let’s Sport Girls
aktiviteter. Bilderna kommer att publiceras på Facebook,
våra nyhetsbrev, hos våra samarbetspartners, vår
hemsida och i olika trycksaker. Dessa uppgifter behandlas
av Let’s Sport Girls enligt personuppgiftslagen eller enligt
överenskommelse mellan Medlem och Let´s Sport Girls.

Övrigt
Föreningen har rätt att ändra medlemsavgift,
månadsavgifter och övriga avgifter.

