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VÄSBY SKIDKLUBB – MEDLEMSPOLICY
ORDINARIE MEDLEM
• Tre kategorier av medlemsskap: Ungdom, Enskild och Familj.
• Är registrerad med namn, personnummer, adress, mail och telefon i medlemsregistret.
• Är registrerad som ”aktiv skidor”.
• Betalar medlemsavgift enligt fastställd årsavgift.
• Familjemedlemmar ska bo på samma adress.
• Medlemsskapet gäller per kalenderår och årsavgiften för ett kalenderår ska vara betald senast
31 januari för aktuellt kalenderår. Föreningen skickar ut 2 påminnelser och om medlemsavgiften
fortfarande inte är betald den sista februari kommer medlemsskapet att avslutas.
• Får delta i alla klubbaktiviteter, de flesta utan kostnad. En person får provträna 3 gånger utan
kostnad men måste därefter bli medlem
• Är försäkrad på alla klubbaktiviteter.
• Får alla klubbutskick.
• Får vara med i klubbens Facebook-grupp.
• Förväntas kunna ställa upp ideellt och hjälpa till på aktiviteter som är av betydelse för klubben
STÖDMEDLEM
• Är inte medlem men betalar minst 100 kronor per år i spårbidrag.
• Är registrerad som stödmedlem med namn i medlemsregistret. Är ej registrerad som aktiv.
• Får inte vara med i klubbens Facebook-grupp.
HEDERSMEDLEM
• Styrelsen lägger förslag och Årsmötet beslutar vilka medlemmar som får vara hedersmedlemmar
i klubben. Det ska vara personer som har varit av stor betydelse för klubben och som har visat
stort hjärta och ideellt engagemang under flera år.
• Hedersmedlemmar behöver inte betala någon avgift och registreras som ”ständig medlem” i
medlemsregistret.
• En hedersmedlem får ett diplom som tack för genomförda insatser.
• Får vara med i klubbens Facebook-grupp.
MEDLEM I VÄSBY SKIDKLUBBS FACEBOOK GRUPP
• Ska vara medlem i klubben eller göra någon form av motprestation (av större dignitet än det
som förväntas av medlemmarna, t.ex. att vara funktionär) under året eller vara en betydelsefull
resursperson för klubben. Detta kan vara exempelvis:
➢ Styrelsemedlem eller tränare i samarbetsklubbar (se ”Grannklubbar, övriga idrotter”
på hemsidan)
➢ Icke kommersiella tränare som håller någon form av aktivitet för klubbens
medlemmar
➢ Representant från Friluftsfrämjandet e dyl som värnar om klubbens miljö
➢ Sponsor som ger >10 % rabatt, ekonomiskt bidrag, eller renodlad materialsponsor
SAMARBETE MED GRANNKLUBBAR
• Medlemmar i grannklubbar får vara med på våra träningar om deras klubb betalar en summa
som motsvarar medlemsavgifterna per år. För denna summa får deras medlemmar deltaga på
våra träningstillfällen.
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