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Medlemsavtal Enköpings styrkelyftarförening 

Enköpings Styrkelyftarförening är en ideell, medlemsdriven förening. Detta innebär att ALLA som är 
medlemmar gemensamt ansvarar för verksamheten. Högsta beslutande organ är årsmötet där 
medlemmarna i föreningen utser en styrelse som i sin tur ansvarar för verksamheten under den tid 
de är valda. 

Detta avtal skall läsas igenom och skrivas under av samtliga medlemmar för att få tillträde till 
Enköpings styrkelyftarförenings lokaler. 

Skyldigheter som medlem 
För att gymmet skall vara en trevlig miljö för alla tränande har Gym1Uno upprättat nedanstående 
regler som måste följas av medlemmarna. 

 Passerkortet ska alltid dras i magnetkortsläsaren vid ankomst 
 Du som tränar ska lämna dopingprov vid anmodan 
 Uppträd på ett sådant sätt att andra medlemmar inte störs, tänk på musik- och ”peptalk”-

volymen 
 Bemöt styrelsen och andra medlemmar på ett positivt sätt 
 Använd endast inneskor i lokalen (med inneskor menas skor som enbart används inomhus) 
 Återställ vikter och redskap efter användning så att andra inte hindras i sin träning 
 Torka alltid av använd utrustning när du är klar, så lämnar du över fräsch utrustning till den 

som kommer efter dig 
 Anmäl skador på lokal eller utrustning till styrelsen via mail: laga@gym1uno.com 
 Barn får ej vistas på gymgolvet 
 Om du går hem sist – stäng dörrar och fönster, släck ljuset, stäng av stereon 
 Framför allt – visa HÄNSYN och använd sunt förnuft – alla ska kunna trivas på gymmet 
 Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. 

Avstängning 
Medlem stängs av från föreningen om han/hon har: 

 Försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. 
 Motarbetat föreningens verksamhet och ändamål 
 Uppenbarligen skadat föreningens anseende. 
 Lånat ut sitt passerkort till icke-medlemmar, eller medvetet verkat för att icke-medlemmar 

kunnat bruka lokalen utan att erlägga avgift. 
 Brukat otillåtna preparat (dopning) eller på annat sätt befattat sig med sådana 
 Nekat till att vid anmodan genomföra av föreningen sanktionerat dopningstest. 
 Underlåtit att följa övriga stadgar, regler och beslut som fattats av föreningens beslutande 

organ (årsmötet, extra årsmöte och styrelsen). 

 

Glöm inte att Gym1Uno är en förening utan några anställda, därför är det extra viktigt att 
alla hjälps åt för att hålla ordning i lokalen. 
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Doping 

Föreningen verkar för ett dopningsfritt gym och är medlemmar i RF. Detta innebär att Du som 
medlem kan komma att slumpvis väljas ut för dopingtest. Kontrollerna utförs av RF:s legitimerade 
dopingkontrollfunktionärer. Dessa besök är alltid oannonserade och om du blir utvald att lämna 
dopingprov och inte gör detta kommer du automatiskt att bli avstängd. Idrottsutövare som gör sig 
skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt RF:s 
stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommission. 
Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol, Riksidrottsnämnden (RIN). 

Straff på upp till fyra års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan 
livstidsstraff utdömas. Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde varken 
tävla, delta i idrottsuppvisning eller utöva ledaruppdrag. Som tränande är du själv skyldig att 
kontrollera eventuella kosttillskott och liknande så att dessa inte innehåller förbjudna substanser. De 
listor över substanser som RF går efter finns att läsa i sin helhet Riksidrottsförbundets hemsida. 

 

Jag är införstådd med att vid undertecknande av detta medlemsavtal kommer mina personuppgifter 
att lagras i föreningens medlemsregister. Medlemsregistret används för att korrekta uppgifter ska 
finnas i inpasseringssystemet samt vid ansökning av eventuella bidrag. Eventuella förändringar såsom 
ny adress eller nytt telefonnummer skall meddelas föreningen. 

 

Avtalet gäller löpande förutsatt att undertecknande medlem förnyar sitt medlemskap. Vid uppehåll 
skall ett nytt avtal skrivas under. 

 

 

 

Namn:                             Personnummer: _____________________                                                                             

Adress:____________________________________________________________________________              

Telefonnummer:______________________ 

Signatur:_____________________________   Funktionär:_________________________ 


