Team Albert MTB Klubb
c/o Mats Karlsson
Minnesvägen 11
267 71 Billesholm
Org. Nr:802526-7868
För ett aktivt friluftsliv med inriktning på mountainbike och cykling i alla dess
former.
Stadgar enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall (separat dokument) med tillägg
enligt nedan samt bilaga1.






Verka för att få fler människor aktiva i naturen.
Utveckla naturområde för utövning av aktiviteter.
Stötta tävlingsaktiva inom framförallt cykling som bidrar till att inspirera andra till
ett utökat friluftsliv.
Ha fokus på miljö och hälsa
Bidra till att sprida information om en hållbar utveckling för miljö/hälsa i samband
med friluftsliv och idrottsutövning.

Vi samarbetar aktivt bl.a. med Jönssonscykelaffär i Billesholm som även är markägare till
dagbrott Albert, Principia, SöderåsensMTB, Cube, GeFo ekonomisk förening,
Naturskyddsföreningen, Klåveröds vandrarhem och kaffe, Mtb Skåne (mtb ledutveckling i
Skåne), Friluftsfrämjandet Söderåsen, Bjuvs kommun och skolor, Söderåsdagen m.fl.
Varför vara medlem?
Stöd den fortsatta utvecklingen av en mountainbikebana och geo park i den fantastiska
och unika miljön som dagbrott Albert är.
Bidra till att bevara ett industriminne där naturen börjat återta sin egen miljö.
Möjlighet till att ge dig själv och andra nära tillgång till att vara aktiv i naturen.
Vara med på speciella arrangemang som cykelmek, korvgrillning, aktivitetskvällar mm.
Rabatter
10 % rabatt på reparation och reservdelar hos Jönssonscykelaffär i Billesholm Tillfälliga
speciella erbjudande i Jönssons cykelaffär samt hos övriga samarbetspartners.
Medlemsavgift: 150: -/år Familjemedlemskap 400: -/år, inbetald medlemsavgift oktober
berättigar till medlemskap hela påföljande år.

Team Albert mtb är en ideell förening som respekterar och värnar för en jämlik
behandling av människor oavsett etnisk bakgrund, religion eller kön.
Vi vårdar även djur, natur och miljö på ett hållbart sett baserat på forskning.
Vi följer naturvårdsverket samt riksidrottsförbundets riktlinjer.
Team Albert MTB Klubb
Styrelse
Ordförande: Mats Karlsson
Vice ordförande/kassör: Katarina Karlsson
Sekreterare/Ledamot: Tilde Karlsson
Revisor: Annika Andebark

Team Albert MTB Klubb
Bilaga 1
Huvudstadgar som tillägg till stadgemall för idrottsföreningar.
Vid motstridiga uppgifter stadgarna emellan har Team Albert MTB klubbs huvud stagar inklusive
huvudbeskrivning av klubben tolkningsföreträde!


Styrelsen
o
Styrelsen skall bestå av ordföranden och 2 eller 4 st. ledamöter (kassör, sekreterare etc.).



Klubbens inkomster via medlemsavgifter och bidrag skall i huvudsak gå till nedan investeringar efter
styrelse beslut/godkännande samt att det finns ekonomiska förutsättningar i klubbens kassa
o
Byggande och underhåll av mtb slinga i Dagbrott Albert
o
Bidrag för tävlande ungdomar (enligt regelverk under tävling nedan) för Team Albert MTB.
o
Arvode till ledare, tränare, styrelseledamot eller annan medlem för utfört uppdrag såsom
arrangerande eller deltagande i arrangemang eller annan aktivitet.
o
Ersättning utlägg för redskap och material till klubben mot uppvisande av kvitto.



Tävlingsregler
o
För att bli berättigad till tävlingsbidrag skall man vara aktiv och betalande medlem samt tävla
i klubbens officiella tävlingskläder (minst tröja eller jacka).
o
Tävlingar som ger berättigande till bidrag är av Svenska cykelförbundet sanktionerade
tävlingar så som ex. Swe-Cup
o
De bidrag som kan ges är exempelvis startavgifter, licens och chip-avgift eller andra
omkostnader för t.ex. resa enligt föregående styrelsebeslut (extra styrelsemöte kan sättas in
vid behov).
o
Med deltagande i ovan nämnda tävlingar samt om ovan förutsättningar finns så står även
klubben för tävlingskläder.
o
Som aktiv medlem anses den som hjälper till med byggandet/underhåll av mtb spår i
Dagbrott Albert, hjälper till vid arrangemang, representerar Teamet, dess samarbetspartners
och klubbens sponsorer samt aktivt tränar på banan.



Ersättning
o
För alla krav på utgifter skall det bifogas kvitto samt ifyllnad av begäran av
utbetalning/ersättning



Medlem
o
har rätt till att cykla i Dagbrott Albert samt delta i olika arrangemang.
o
kan hjälpa till med underhåll och byggande av mtb-bana men det är inget krav utan skall ske
på frivillig basis (bortsett från ”aktiv” tävlande medlem enligt ovan).
o
måste följa våra grundvärderingar i klubbens beskrivning, i annat fall riskerar de uteslutning
efter styrelsebeslut.
o
ska representera och respektera våra samarbetspartners samt sponsorer.
o
godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter (GDPR) i
syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande
föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av
personuppgifter som beslutats av föreningen.

Ordförande: Mats Karlsson

Sekreterare: Tilde Karlsson

Vice ordförande/kassör: Katarina Karlsson

