Vi har nöjet att injuda till...

Årsmöte
Datum: 12 februari 2012
Tid: kl.14.00
Plats: Kultur & Idrottscafeet, Odengatan 24 ( Gamla sjukhuset)
Var med och tyck och tänk om 2012. Din önkan kan bli verklighet!
Vi möts och vi fikar!

Alla är hjärtligt välkomna!
Hej alla nya och gamla medlemmar!
Det är jättekul att så många är med på våra träningar och driver utvecklingen framåt i klubben.
Alla medlemmar måste fylla i en medlemsansökan. ( Delas ut på träning)
Stöd gärna föreningen genom att bli familjemedem.
Följande avgifter gäller 2012
Medlemsavgift är 150kr/person eller 300kr/familj.
Träningsavgift är 200kr/år fr.o.m 12 år.
Bankgiro 483-7605 Falköpings friidrottsklubb (ange alltid ditt namn samt ändamål vid
inbetalning).
Lek & Spring
Tisdagar kl 17-18
Torsdagar kl 17-18 ( OBS! Efter sportlovet kl.16.45-17.45 Gäller endast torsdagen)
OBS!!!! v7 ingen träning för Lek& Spring grupperna. Välkomna på sportlovsaktivitet se FT.
Klubbkläder
Dags att köpa klubboverall? Tävlingsdräkt?
Beställning görs v.8
Kontakta Elisabeth

Information/ kontakt
Hemsida: http://www5.idrottonline.se/FalkopingsFIK-Friidrott
e-mail: falkopingsfik@live.se
Eller ring:

073-61 84 650 Leonardo 076-26 34 168 Elisabeth

Om du funderar kring något! Hör av dig!
Låt dina vingar växa...... med Falköpings FIK

Avtal IdrottOnline
IdrottOnline Klubb erbjuds i sitt grundutförande utan kostnad för er förening/sektion. Förutsättningen är att ni accepterar
följande avtal längst ned. Avtalet upprättas mellan er förening och Riksidrottsförbundet (RF).
Avtal om nyttjande av IdrottOnline Klubb
1. Definitioner
”Svenskidrott Online” är konceptnamnet på RF:s lösningar för förbund och föreningar. Konceptet innehåller många olika delar
varav IdrottOnline Klubb är en. Begreppet Svenskidrott Online används också som benämning på RF:s roll i denna text.
“Avtalet” betyder att man accepterat de regler och förutsättningar som Svenskidrott Online ställer för att föreningen fritt ska
kunna nyttja IdrottOnline Klubb. “IdrottOnline Klubb” är den samlade beteckningen på de tjänster Svenskidrott Online
erbjuder idrottsföreningar och sektioner via Internet. “Föreningen” är den enskilda föreningen vilken har formella rättigheter
och skyldigheter i enlighet med detta avtal, antingen direkt eller indirekt för sektion eller annat organisationsled inom
föreningen. “Administratören” är den person hos föreningen som kan registrera personupplysningar i IdrottOnline Klubb och
har det dagliga ansvaret för att föreningen uppfyller sina förpliktelser i enlighet med detta avtal och personuppgiftslagen.
“Personupplysningar” innebär information om föreningens medlemmar. “Den registrerade” är den person om vilken
information har registrerats.
2. Avtalets omfattning
Avtalet ger tillgång till de vid varje enskilt tillfälle gällande tjänster som omfattas av IdrottOnline Klubb. Svenskidrott Online
förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan göra ändringar i de erbjudna tjänsterna när så blir nödvändigt på grund av
ändringar i lag eller offentliga påbud eller liknande. Tilläggstjänster kan komma att erbjudas föreningar med eller utan kostnad.
Avtalet omfattar inte tillgång till det nät föreningen utnyttjar för uppkoppling mot Internet eller den utrustning eller
programvara som behövs för att få tillgång till IdrottOnline Klubb. Genom avtalet ges Svenskidrott Online rätten att sälja
reklamplats på föreningens IdrottOnline Klubb sidor samt logotyper för IdrottOnline Klubbs partners. Detta är en av
förutsättningarna för att Svenskidrott Online kan erbjuda föreningen en sida utan kostnad.
3. Förhållandet mellan föreningen, Administratören och den registrerade
Endast Administratören skall, genom eget lösenord, ha tillgång till registrering av personupplysningar i IdrottOnline Klubb.
Denna rättighet kan dock delegeras av Administratören till annan person i föreningen. Föreningen har ansvaret att informera
den registrerade om att han har rätt att inte bli registrerad i IdrottOnline Klubb samt att han kan bestämma vilken information
som ska registreras om honom. Föreningen kan i sina stadgar ha inskrivit att man i och med medlemskapet godkänt detta. I de
fall personupplysningar ska registreras om en omyndig person ska samtycke inhämtas från samtliga vårdnadshavare och den
omyndige. Se vidare information om Personuppgiftslagen.
4. Offentliggörande av personupplysningar på Internet
Registrerade personupplysningar är lösenordsskyddade och därmed inte tillgängliga för andra än föreningens medlemmar om
inte administratören själv häver detta skydd. Föreningen och Administratören är ansvariga för att det inte publiceras
information om personer som har undanbett publicering.
5. Föreningens ansvar och förpliktelser
Föreningen är själv ansvarig för att inhämta samtycke från den registrerade i förbindelse med registrering av
personupplysningar i IdrottOnline Klubb Detta kan också ske genom att föreningen i sina stadgar inför text som i sak innebär
att man genom sitt medlemskap medgivit detta. En sådan text kan se ut så här: “har genom sitt medlemskap godkänt att
föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter
som föreningen beslutat om i sin verksamhet.” Föreningen är själv ansvarig för att uppgiften som Administratör tilldelas en
person hos föreningen och att föreningens medlemmar informeras om uppdraget. Lösenordet för registrering av
personupplysningar är personligt och ska inte göras känt för andra. Om man misstänker att lösenordet har spridits till andra är
man skyldig att ändra lösenordet. Föreningen får bara använda informationen i IdrottOnline Klubb som ett led i föreningens
administrativa eller interna verksamhet.

