
 

   

Senaste revidering 2022-01-17 

 

www.friskvårdsklubben.se 
info@friskvardsklubben.se 

Besöksadress: 

Friskvårdsklubben 

Lilla Fjäderharvsgatan 11 

424 66 Angered 

Organisationsnummer:  

802440-7077  
Plusgiro:  

471241-0 

Postadress: 

Friskvårdsklubben 

Lilla Fjäderharvsgatan 11 

424 66 Angered 

Varför Friskvårdsklubben har 
policyregler 

Policyreglerna är avsedda för att upprätthålla en god 

stämning och miljö för alla som leder och deltar i 

aktiviteterna. Ingen ska behöva bli skadad eller illa 

behandlad av någon annan i samband med våra aktiviteter. 

Policyreglerna gäller alla som deltar och är med vid våra 

aktiviteter. Vid överträdelse av dessa får man först en 

muntlig tillsägelse med information om vilken av dessa som 

överträdelsen bedömts bryta mot. Vid upprepade 

överträdelser kan en anmälan gå vidare till styrelsen som 

beslutar om skriftlig varning eller avstängning om 

överträdelsen anses som särskilt grov. 

Friskvårdsklubbens Styrelse 
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1. Deltagare ska respektera och ta hänsyn till allas 

olikheter.  

 

2. Deltagare ska i största möjliga mån undvika att 

skada varandra – både med- och motspelare i 

lagsporter – samt vara vaksam så att ingen 

annan heller skadas. 

  

3. Deltagaren ska se till att själv ha med sig klädsel 

och utrustning som anvisas och är passande för 

aktiviteten.  

 

4. Kläderna ska vara hela och rena.  

 

 

5. Deltagare ska vara extra vaksam på att inte för-

störa eller tappa bort utrustning som 

tillhandahålls av föreningen, annan anordnare 

eller som finns på plats.  

 

6. Alla deltagare ska se till att inga alkoholdrycker 

eller andra droger förekommer i samband med 

aktiviteterna.  

 

 

7. Deltagaren ska inte uppträda störande eller 

förstörande i samband med aktiviteten.  

 

8. Deltagaren ska vara särskilt respektfull i lokaler 

där det finns andra utöver dom som är med i 

aktiviteten. 

 

9. Vi ska alla hjälpas åt att se till så att vi 

upprätthåller de ordningsregler som gäller i 

lokalen.  

 

10. Alla deltagare ska efter bästa förmåga 

medverka till en god stämning i samband med 

aktiviteten. Alla måste inte vara glada jämt men 

respektfulla och inte aktivt motverka gruppens 

sammanhållning.  

 

11. Alla deltagare ska efter bästa förmåga hjälpas 

åt att återställa lokalen som innan aktiviteten 

och samla ihop föreningens utrustning innan 

man lämnar den. Meddela ledare om du har 

särskilt skäl till att du behöver gå direkt.  


