
Ansvarsförbindelse för medlemmar under 18 år i Luleå Atletklubb 

Denna ansvarsförbindelse upprättas mellan Luleå Atletklubb och undertecknande medlem                     
(målsman) och reglera r medlemmens skyldigheter under tiden för medlemskap i föreningen. 

 

Skyldigheter.  

En medlem tillåter att Luleå Atletklubb lagrar personuppgifter i föreningens register.  

En medlem ska vid träning i lokalen kunna uppvisa giltigt medlemskort. 
En medlem avhåller sig från all hantering, befattning med samt intag av substanser som finns upptagna på 
WADA:s officiella dopinglista.  
En medlem ansvarar själv för att få eventuell dispens för användning av mediciner som innehåller 
dopingklassade preparat.  
En medlem förbinder sig att följa Riksidrottsförbundets dopingregler, som framgår av dess stadgar.  
 

Eventuella påföljder.  

 

En medlem som missköter sig riskerar att få sitt medlemskap upphävt samt uteslutande ur föreningen.  
 
En medlem som bryter mot Riksidrottsförbundets dopingregler kan med omedelbar verkan uteslutas ur       
Luleå  Atletklubb. När en medlem bryter mot Riksidrottsförbundets dopingregler kommer all information att 
delges åklagarmyndigheten.  
 
En medlem som bryter mot Riksidrottsförbundets dopingregler och döms till minst 24 månaders avstängning, 
ska betala en åttondels basbelopp till Luleå Atletklubb.                                                                      
Basbeloppets storlek bestäms enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.  
 

Särskild påföljd för medlem med tävlingslicens i styrkelyft eller bänkpress. 

 
En medlem som bryter mot Riksidrottsförbundets dopingregler och döms till minst 24 månaders avstängning 
ska, utöver ovanstående ersättning, betala Luleå  Atletklubb en åttondels basbelopp för den ideella skada som 
detta orsakar föreningen. Det innebär att en medlem med tävlingslicens ska betala totalt ett fjärdedels 
basbelopp till föreningen. Basbeloppets storlek bestäms enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.  

Godkännande av kontrakt.  
Denna ansvarsförbindelse gäller från och med tidpunkten för underskrift och därefter löpande under h ela tiden 
för medlemskap i Luleå  Atletklubb.                                                                                                       
Ansvarsförbindelsen har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.  
Undertecknande medlem (målsman) bekräftar med sin signatur att han/hon har tagit del av  och godkänt de regler 
som Luleå  Atletklubb har ställt upp i denna ansvarsförbindelse.  
 
 
 
 

 
____________________________       ____________________________       ___________________________  
Ort och datum                                        Namn medlem (texta)                            Personnummer medlem (10 siffror)  
 
 
____________________________        ____________________________  
Underskrift målsman                              Namnförtydligande målsman (texta)  
 
 
____________________________        __________________________________  
Underskrift Luleå  Atletklubb                 Namnförtydligande Luleå  Atletklubb (texta)


