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HALMSTAD ORIENTERINGSKLUBB

MEDLEMSVILLKOR
Gällande fr o m årsmötet 2019-01-28 

1. Medlemsavgifter

1.1 Medlemsavgift fastställs av årsmötet för nästkommande år 

1.2 Avgiften erlägges senast 1 februari (tidigare medlemmar).

1.3 Avgift erlagd av ny medlem under sista kvartalet gäller för nästföljande år.

1.4 I samband med betalning av medlemsavgiften godkänner medlemmen att föreningen hanterar personliga 
uppgifter enligt följande:

Föreningen har ett medlemsregister samt e-post-lista innehållande personuppgifter. I dessa register finns 
följande uppgifter lagrade:

 Namnuppgifter
 Personnummer
 Grupptillhörighet
 Adressuppgifter
 E-postadress

Uppgifterna används för att kunna hålla kontakten med medlemmarna samt möjliggöra för medlem att 
anmäla sig till tävlingar. Föreningen kan komma att dela uppgifterna med riksförbund samt 
anslagsgivande myndigheter.
Styrelsen ansvarar för att skydda medlemmarnas uppgifter för spridning till 3:e part.
Föreningen sparar enskild medlems uppgifter så länge denne är medlem och därefter så länge föreningen 
är rapporteringsskyldiga för t ex aktivitetsstöd.
Vissa personuppgifter publiceras och arkiveras i resultatlistor och dokumentation från föreningens 
verksamhet som längst till föreningens upplösning.

 
Medlem har full rätt att ta del av lagrade uppgifter som berör denne samt få felaktiga uppgifter tillrättade. 
Medlem har även rätt att få sina uppgifter raderade.

Halmstad OK står bakom sin hemsida www.halmstadok.se samt Facebooksidan Halmstad OK där bilder 
från föreningens verksamhet publiceras. Medlem, eller målsman till medlem, som inte vill vara synlig och 
identifierbar på bilder på föreningens hemsida eller Facebooksida meddelar styrelsen på 
kansli@halmstadok.se

2. Anmälningsavgifter vid tävlingar och träningar

2.1 Normal anmälningsavgift enligt SOFT:s gällande tävlingsanvisningar, för tävling på när-, distrikts- eller 
nationell nivå, betalas av klubben i alla discipliner/grenar där orientering, löpning eller skidor ingår i 
tävlingen såvida tävlingen är sanktionerad av Svenska Orienteringsförbundet, Svenska 
Friidrottsförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska Mångkampsförbundet eller av dessas internationella 
motsvarigheter. Dock inte med högre belopp än begärt av arrangören.

För tävling där avgift är högre än SOFT:s normala anmälningsavgift för ”vuxen (ej elit)” kan klubben 
betala hela anmälningsavgiften efter beslut av styrelsen eller aktuell kommitté. 

För O-Ringen betalas anmälningsavgift motsvarande startavgift vid första anmälningsstoppet av klubben 
för ungdomar t o m 16 år samt för löpare som kommer med i någon av de sex högsta elitklasserna 
HD18E, HD20E och HD21E. Ersättningen betalas ut efter ansökan efter 
O-Ringen och under förutsättning att medlemmen har startat i tävlingen. 
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Ansökan om ersättning för utlägg gjorda av enskild medlem i samband med tävlingsavgifter ska inkomma 
snarast efter genomförd tävling, inte senare än inom samma budgetår.  

Anmälningsavgift betalas inte för tävling som kolliderar med eget arrangemang om behov finns av 
funktionärsinsats inom Halmstad OK. 

2.2 Alla extra kostnader (t ex efteranmälningsavgift, hyra av SportIdent-pinne, konstsnö-avgift) utöver den 
normala anmälningsavgiften betalas av deltagaren.

2.3 Vid utebliven start betalar deltagaren hela anmälningsavgiften.

2.4 Medlem som på eget initiativ deltar på annan klubbs träning bekostar eventuell avgift själv.

2.5 Styrelsen har rätt att ur total kostnadssynpunkt begränsa det antal anmälningar som enskild medlem kan 
erhålla ersättning för. Begränsning kan beslutas under löpande budgetår när så är behövligt av 
ekonomiska skäl. 

2.6 Deltagande i klubbens egna arrangemang får endast ske efter beslut av tävlingsledning eller styrelse, 
ungdomar undantagna.

 
3. Kurser, utbildning

3.1 Kursavgift, reseersättning motsvarande skattefri bilersättning och eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts 
av klubben efter i förväg inlämnad ansökan, om resultatet av utbildningen kommer klubben tillgodo. Om 
ersättning ska utbetalas avgörs av styrelsen eller AU.

3.2 Ersättning utgår med 2500 kr under ett utbildningsår, efter ansökan, till gymnasieelev på 
riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom de grenar och 
discipliner som ingår i klubbens verksamhet. Om ersättning ska utbetalas avgörs av styrelsen, AU eller 
kommitté. Ersättning betalas ut under maximalt tre utbildningsår.

3.3 Undantag från reglerna kan beslutas av styrelsen.

4. Reseersättning

4.1 Om bilersättning utgår skall beloppet motsvaras av skattefri bilersättning enligt Riksskatteverkets regler.

4.2 Medlem som av klubbmöte, styrelse eller kommitté utses att representera klubben vid konferens eller 
möte med distriktsförbund eller liknande har rätt till bilersättning motsvarande skattefri bilersättning 
alternativt biljettkostnad för 2-klass eller ekonomiklass, om sådan ej betalas av arrangerande part.

4.3 Vid av klubben anordnad kollektiv transport till arrangemang utgår ingen övrig milersättning. Undantag 
om platsbrist.

4.4 Reseersättning ska kunna betalas ut i samband med större arbetsinsatser efter beslut av styrelsen.

5. Rankingavgift

5.1 Klubben betalar rankingavgift till SOFT för medlemmar.

6. Tävlingsrepresentation

6.1 Klubben kan lämna ekonomiskt bidrag för omkostnader för uttagna deltagare i mästerskapstävlingar 
såsom SSM, USM, SM och GM-tävling samt stafetter.
Ansökan om bidrag ska inkomma innan tävling. Respektive kommitté avgör om bidrag skall utgå och 
bidragets storlek.
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7. Prestationsbidrag och träningsbidrag för orienteringslöpare

7.1 Klubben lämnar prestationsbidrag för placeringar i de sex elitklasserna HD18E, HD20E och HD21E i 
orienteringslöpning enligt nedan: 
Placering VM/JVM SM, O-Ringen och Swedish League (totalt)
1 10 000 kr 5 000 kr
2-5   5 000 kr 2 500 kr
6-20   2 500 kr 1 000 kr
Vid SM Stafett delas prestationsbidraget av deltagarna.

7.2 Klubben lämnar träningsbidrag enligt nedan:
Grupp Damer, senior

Ranking nr
Damer, junior
Ranking nr

Herrar, senior
Ranking nr

Herrar, junior
Ranking nr

Bidrag

Super-elit 1-50 1-100 1-100 1-200 3000 kr i 
träningsbidrag + 
1 st tävlingströja

Elit 51-150 101-300 101-300 201-600 1500 kr i 
träningsbidrag + 
1 st tävlingströja

A-grupp 151-300 301-600 301-500 601-1000 500 kr i 
träningsbidrag + 
1 st tävlingströja

Placering på föregående års sista Sverigelista/gallringsfilter i H/D21 gäller för träningsbidrag innevarande 
år. Ersättning betalas ut första kvartalet. Träning-/tävlingskommittén ansvarar för att rätt placering görs av 
nya juniorer.

7.3 Prestationsbidraget och träningsbidraget begränsas till högst ett halvt prisbasbelopp per person och år. 

7.4 Prestationsbidrag kan lämnas även inom andra discipliner/grenar efter beslut av styrelsen.

8. Försäkringar

8.1  Föreningens aktiva medlemmar är olycksfallsförsäkrade via en central försäkring som gäller under 
tävling, organiserad träning och under resor till och från dessa aktiviteter.

9. Klubbinformation

9.1 Aktuell information finns på klubbens hemsida, www.halmstadok.se.

9.2 HOKATROLLET innehåller årsberättelse och utkommer inför årsmötet.

9.3 Styrelseprotokoll finns tillgängliga på klubbens hemsida och på kansliet. Kommittéprotokoll finns 
tillgängliga hos respektive kommittéordförande.

http://www.halmstadok.se/

