Regelverk 2018-19

Utgångspunkt
Detta regelverk gäller för alla aktiva medlemmar i FK Studenterna.
Var och en som deltar i föreningens verksamhet ska känna till dessa regler.

Medlemmars rättigheter
Den som betalar träningsavgift äger rätt till:
•

Att representera föreningen vid tävlingar.

•

En ansvarig tränare oavsett prestationsnivå.

•

Personlig träningsdialog med sin tränare.

•

Träningsskisser anpassade efter inriktning och nivå.

•

Ombytes- och duschmöjligheter i KTH-hallen utan kostnad.

•

Subvention av anmälningsavgifter för tävlingar, upp till 2 000 kr per år (se
”Subventioner”).

•

Subvention av stafetter, lagtävlingar och tävlingsresor beslutade av styrelsen.

•

Fria starter i seniormästerskapstävlingar efter överenskommelse med elitkoordinatorn.

•

Subventionerade priser på utvalda tävlings- och träningskläder.

•

Subventionerad fysioterapi hos terapeuter som har avtal med föreningen.

•

Subvention vid deltagande i de läger som föreningen arrangerar.

Medlemmars skyldigheter
Den som gör anspråk på ovan nämnda rättigheter ska ha:
•

Betalat medlems- och träningsavgiften samt i övrigt skött sina ekonomiska förpliktelser
gentemot föreningen.

•

Medverkat som funktionär vid genomförandet av KfS Kungsholmen Runt samt vid
ytterligare två av föreningens arrangemang.

•

Samrått med ansvarig tränare vid planering av tävlingar.

•

Tävlat i FK Studenternas tävlingsdräkt.

•

Inhämtat styrelsens godkännande före tecknande av individuellt sponsoravtal i egen regi.

Medlemmar som inte fullgjort sina skyldigheter enligt ovan, omfattas inte heller av tidigare uppräknade rättigheter. Redan utnyttjade subventioner kan komma att återkrävas. Avsteg från ovan
nämnda skyldigheter kan i enstaka fall beviljas av styrelsen.

Subventioner
Tävlingsavgifter
Medlemmar i FK Studenterna som har betalat medlemsavgift och träningsavgift samt uppfyllt
sina skyldigheter mot föreningen har rätt till subvention av anmälningsavgifter för tävlingar samt
aviserade tävlingsresor.
Tävlingsanmälan och betalning görs av medlem direkt hos respektive arrangör (undantaget stafetter och seniormästerskap där anmälan sker på medlemssidorna). Notera att subvention endast
ges för ordinarie tävlingsanmälning, alltså ej för efteranmälning och att start måste ha skett.
Resultat ska rapporteras på föreningens hemsida.
Subventionen utbetalas vid verksamhetsårets slut genom att medlemmen fyller i ett av styrelsen
anvisat formulär. Maxbeloppet för subvention av anmälningsavgifter är 2 000 kr och gäller
sammantaget för alla av Svenska Friidrottsförbundet sanktionerade lopp. Subventionen ska motsvara den föranmälningsavgift som medlemmen har betalat upp till högst 500 kr för ett enskilt lopp. Subventionsbeloppen för SGP-loppen anges i nedanstående kalender.

SGP-kalender 18-19
Datum

Lopp

Subventionsbelopp

30/3

Premiärmilen

345 kr

7/4

Berlin Halfmarathon

500 kr *

15/5

Arenamilen

100 kr

18/5

Skärholmsloppet

0 kr (gratis anmälan)

1/6

Stockholm Maraton

500 kr

8/6

Söder Runt

395 kr

26/6

Långlöparnas kväll

0 kr (gratis för medlemmar)

28/6

Trosa stadslopp

270 kr

20/8

Sommarspelen

0 kr (gratis för medlemmar)

17/8

Midnattsloppet

425 kr

?

ALJ Open

Ingen info

7/9

Sthlm halvmaraton

500 kr

21/9

Kistaloppet

0 kr (gratis anmälan)

28/9

Lidingöloppet

500 kr

13/10 -19

Hässelbyloppet

335 kr

* Se tävlingsresor

Tävlingsresor
Under verksamhetsåret 2018-19 subventioneras tävlingsresan till Berlin Halvmarathon med 500
kronor. Detta erhålls utöver maxbeloppet om 2 000 kr för tävlingsavgifter.

Vanliga frågor
Hur anmäler jag mig till ett lopp?
Anmälan sker direkt hos arrangören på respektive lopps hemsida. Enskild medlem ansvarar för
anmälan till de lopp han eller hon önskar springa. Val av tävlingar bör ske i dialog med ansvarig
tränare. Särskilda undantag för mästerskap och stafetter, där anmälan sker via föreningens hemsida.

I de fall arrangören önskar fakturera klubben i efterhand kan du ofta betala på plats, exempelvis
med Swish. Om det inte går, noterar kanslisten vem fakturan avser och drar av summan vid subventionsutbetalningen (eller ber dig betala in avgiften då om du inte har kommit till start eller
inte har rätt till subvention).
Hur stor del av anmälningsavgiften subventioneras?
Föreningen subventionerar anmälningsavgifter till maximalt 2 000 kronor för hela verksamhetsåret (1.10.2018 - 30.9.2019). Maximalt 500 kr för ett enskilt lopp.
Jag anmälde mig till ett lopp men bröt. Kan jag söka subvention ändå?
Ja, om anmälan skedde i samråd med din tränare och resultatet rapporteras på vår hemsida.
Jag anmälde mig till ett lopp men valde att inte delta (till exempel på grund av skada/sjukdom). Kan jag söka subvention ändå?
Nej.
Jag deltar inte på gemensamma träningar och följer ingen speciell träningsskiss. Kan jag
ändå få subventioner?
Ja, alla som betalar medlems- och träningsavgiften har en ansvarig tränare. För du dialog med
din tränare så får du tävla för föreningen och har rätt att söka subventioner.
Jag har nyss blivit medlem och inte hunnit göra tre funktionärsinsatser inklusive Kungsholmen Runt. Kan jag få subvention ändå?
Ja, nya medlemmar som inte haft möjlighet att uppfylla sina funktionärsförpliktelser men i övrigt har uppfyllt sina skyldigheter mot föreningen har rätt att söka subvention.
Jag och några klubbkompisar vill springa stafett på annan ort. Kan vi få subvention för det?
Ja, stafetter och lagtävlingar kan subventioneras särskilt (både anmälningsavgift och resa), om
styrelsen beslutar om detta. De som är intresserade av att representera föreningen på en stafett
uppmuntras att presentera sin idé för styrelsen som därefter beslutar om subvention.
____________________________________
FK Studenternas styrelse 2018-19 genom ordförande Simon Iaffa Nylén.

