
 

 

 

 

Villkor Medlemskap FK Bromma. 

  

• Jag ansöker härmed om medlemskap i FK Bromma för säsongen 2018. 

  

• Jag förbinder mig med denna anmälan att betala full medlemsavgift och samtliga övriga avgifter 

som beslutats av årsmötet eller styrelsen i FK Bromma och som förknippas med spel i det lag och den 

medlemskategori jag tillhör - Spelaravgift, Tränaravgift m.m.  2018 års avgifter kommer att 

uppdateras och finnas vid sidan av dokumentet. 

 

• För icke myndig persons ansökan krävs namn, adress, e-postadress och mobil/telefonnummer på 

den som åtar sig betalningsskyldigheten. Vårdnadshavare 1 erhåller digitalfaktura i sin e-brevlåda för 

din anmälan. 

 

• Jag förstår och godkänner att FK Bromma tillämpar årsavgifter som tas ut vid anmälan/säsongens 

början, och att klubben inte återbetalar erlagda avgifter om medlemskapet avslutas i förtid, t.ex. för 

att jag byter klubb eller slutar med fotboll.  

  

• Jag, och i förekommande fall nedan angiven betalningsskyldig myndig person, förstår och 

godkänner att mitt medlemskap i FK Bromma automatiskt kommer att förnyas för varje ny säsong så 

länge jag inte aktivt säger upp mitt medlemskap genom att meddela kansliet (kansli@fkbromma.se) 

innan 31/12 året innan kommande säsong. 

Genom fakturan godkänner du att vi i föreningen använder uppgifterna i vårt register enligt PuL 

(personuppgiftslagen).  

 

För att kunna administrera föreningens medlemmar och anhöriga, söka olika bidrag, söka 

tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m. behöver vi behandla följande personuppgifter om dig som 

spelare: namn, personnummer, adress, e-postadress och mobil-/telefonnummer. För 

vårdnadshavare namn, adress, e-postadress och mobil/telefonnummer. Behandlingen kommer 

endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter 

eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta 

föreningens kansli. Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av 

personuppgifter finns här. 

Eftersom föreningen använder MyClub.se som föreningsverktyg kommer du att få en inloggning till 

föreningens sida på MyClub.se för att själv kunna administrera dina uppgifter. 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vi-ar-en-nystartad-ideell-forening-som-ska-uppratta-ett-medlemsregister-vilka-regler-galler1/

