
1. Generelle vilkår

1.1. Alle medlemmer forplikter seg til å sette seg inn i Norges

Idrettsforbunds lovverk og reglement. Disse lover og regler er gjeldene for

alle medlemmer av BI Athletics.

1.2. Medlemsvilkårene gjelder alle medlemmer uansett.

1.2.1. Dersom grupper har egne medlemsvilkår oppført i punkt 11, vil disse

også være gjeldene for gruppens medlemmer.

1.3. Medlemsvilkår kan endres ved årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte,

og vil være gjeldene fra 1. januar kommende år.

1.4. Alle medlemmer skal opptre i samsvar med BI Athletics sine verdier,

samt behandle hverandre, andre og utstyr med respekt.

1.5. Brudd på medlemsvilkårene vil sanksjoneres og/eller straffes av

Hovedstyret gjennom disiplinærsak i henhold til BI Athletics sine vedtekter.

1.6. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte

tilbudet til BI Athletics, og all trening og konkurrering skjer på eget ansvar.

1.7. Uønsket atferd i form av trakassering, mobbing e.l. skal ikke

forekomme under noen omstendigheter som medlem av BI Athletics.

2. Søknad og opptak

2.1. For å være medlem av BI Athletics må du:

– Være registrert student i Oslo ved en institusjon med tilknytting til

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), som tilbyr høyere utdanning.



– Ha betalt semesteravgift ved studiested.

– Ha betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

– Unntak gjelder dersom man tilfredsstiller kravene 2.1.1 og 2.1.2.

2.1.1. Dersom du ikke er registrert student, må du kunne vise til at du har

hatt medlemskap i klubben i løpet av de 24 siste månedene, for å kunne

være medlem i BI Athletics.

2.1.2. Dersom du ikke er registrert student, har du anledning til å bli

medlem kun dersom gruppen består av minimum 80 % registrerte

studenter, etter du er meldt inn.

2.2. BI Athletics forbeholder seg retten til å be om gyldig studentbevis,

samt betalt semesteravgift.

2.3. Du er ikke garantert plass i en gruppe dersom du tilfredsstiller alle

krav i punkt 2.1, da det er begrenset antall plasser i samtlige grupper.

3. Medlemskap



3.1. For å bli medlem må medlemsvilkårene godkjennes. Godkjennelse

gjøres ved å betale medlemskontingenten. Denne må betales en gang i

året, uavhengig av når ditt medlemskap starter.

3.2. Medlemmer forplikter seg til å betale medlemskontingent til BI

Athletics, samt gruppeavgift og treningsavgift til idrettsgruppene man skal

være medlem av. Den totale kostnaden skal være oppgitt av gruppestyret i

forbindelse med rekruttering.

– Medlemskontingenten betales hvert kalenderår.

– Gruppeavgiften betales hvert semester.

– Treningsavgiften betales hvert semester/sesong.

3.3. Medlemskap er først gyldig fra den dagen medlemskontingenten er

betalt, og varer ut kalenderåret. Medlemskapet i BI Athletics fornyes ved

betaling av medlemskontingent kommende år.

3.4. Medlemskap i idrettsgruppe fornyes etter gruppestyrets instruksjoner.

3.5. Utelatt betaling fristiller ikke medlemmer fra betalingsforpliktelser

inngått med idrettslaget eller idrettsgruppene.



3.6. Som medlem av BI Athletics har du stemmerett ved årsmøtet.

3.7. Om du er medlem i en gruppe med krav til lisens, er du selv ansvarlig

for å tilfredsstille det. Kostnadene dekkes av den enkelte.

4. Personalia og samtykke

4.1. Som medlem er du selv ansvarlig for å melde deg inn i Min Idrett, og

holde personalia der oppdatert. Dette skal skje innen gjeldene frister.

4.2. Du samtykker at BI Athletics lagrer nødvendig informasjon om deg

inntil ett år etter endt medlemskap, med det formål å forbedre tilbudet til

fremtidige medlemmer.

4.3. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. I

tilfeller hvor de lagrede opplysninger ikke er påkrevd for medlemskapet

eller fakturering, kan disse kreves slettet.

4.4. Du samtykker å motta informasjon og tilbud fra BI Athletics eller våre

samarbeidspartnere på post, e-post eller telefon.



4.5. Som medlem av BI Athletics kan du ved klubbaktiviteter tas bilde og

video av, som kan brukes i markedsføringssammenheng uten ytterligere

beskjed eller samtykke.

5. Kostnader og refusjoner

5.1. Alle kostnader dekkes av den enkelte om ikke annet er oppgitt.

5.2. BI Athletics refunderer ikke tap av, eller skade på, personlige

eiendeler.

5.3. Medlemmer har ikke mulighet til å legge ut for kostnader uten

forhåndsgodkjennelse fra økonomiansvarlig eller leder i gruppestyret, et

medlem av administrasjonen eller et medlem av hovedstyret.

5.4. Medlemmer har kun mulighet til å søke refusjon for egne utlegg.

6. Obligatoriske aktiviteter

6.1. Du plikter å møte opp på obligatoriske aktiviteter i regi av idrettslaget.

Disse informerer administrasjonen om fortløpende, gjennom

gruppestyrene.



6.1.1. Inntaksdag er obligatorisk aktivitet.

6.2. Du plikter å møte på idrettsgruppens egne obligatoriske aktiviteter.

Disse bestemmes og informeres om av gruppestyret.

6.2.1. Minimum en dugnad i året er obligatorisk aktivitet i idrettsgruppen,

dersom gruppestyret arrangerer dette.

6.2.2. Det forventes at medlemmer møter til samtlige treninger og

kamper/konkurranser.

7. Permisjon

7.1. Ved enkelte situasjoner kan medlemmer få innvilget permisjon fra

gruppen av gruppestyret. Permisjon praktiseres forskjellig i de forskjellige

gruppene, og avgjøres av gruppestyret og administrasjonen. Det er mulig

å få treningspermisjon, eller full permisjon.

7.1.1. Treningspermisjon innebærer permisjon alle aktiviteter reltatert til

trening og konkurranse. Treningsavgiften bortfaller for medlemmer som er

innvilget treningspermisjon. Ved treningspermisjon har medlemmer ikke

anledning til å bli med på noen aktiviteter relatert til trening eller

konkurranse, men kan fortsatt være med på alle andre aktiviteter i gruppen

eller i BIA, gitt at medlemskontingent og gruppeavgift er betalt.



7.1.2. Full permisjon innebærer permisjon fra alle aktiviteter i gruppen.

Gruppeavgift og evnt treningsavgift bortfaller, og du har ikke mulighet til å

ta del i noen av gruppens aktiviteter under permisjonstiden.

Medlemskontingent til BIA må fortsatt betales. Du må meldes ut av

gruppen i KlubbAdmin og på Facebook.

8. Utmelding

8.1. Utmelding skjer skriftlig gjennom relevant skjema eller per e-post til

gruppestyret, og trer i kraft når den er mottatt av gruppestyret. Utmelding

fritar deg ikke fra økonomiske forpliktelser til klubben eller gruppen.

8.2. Dersom disiplinærsak opprettes av Hovedstyret, kan tvunget

utmelding forekomme.

8.3. Tvungen utmelding kan skje dersom du ikke lenger er registrert

student i Oslo, og bidrar til at antallet ikke-studenter overstiger 20 % av

klubbens medlemmer.

9. Narkotika, doping og alkohol

9.1. Dersom du representerer eller deltar i arrangementer tilknyttet, eller i

regi av, BI Athletics, er det nulltoleranse for narkotiske stoffer.



9.2. Prestasjonsfremmende midler oppført på dopinglisten til Antidoping

Norge skal ikke benyttes under trening, konkurranse eller noen andre

omstendigheter. Unntak gjelder kun dersom medisinsk fritak fra Antidoping

Norge foreligger.

9.3. Det er ikke tillatt å nyte alkohol som deltaker under trening, eller

kamp/konkurranse.

10. Bekledning

10.1. Det er tillatt å benytte idrettslagets genser ved sosiale

sammenkomster med alkoholservering, men det forventes at du som

medlem av BI Athletics opptrer i samsvar med idrettslagets verdier.

10.2. Det er strengt forbudt å nyte alkohol iført drakt/bekledning som

brukes i konkurranse.

10.3. Det oppfordres til å benytte idrettslagets genser under fadderuken.

11. Særegne medlemsvilkår for idrettsgrupper

11.1. BI Athletics Cageball



11.1.1. Oppmøte skal skje etter beste evne. Gruppestyret skal informeres

dersom man ikke kan møte opp på trening og sosiale arrangementer.

11.2. BI Athletics Cheerleading

11.2.1. Medlemmer av BI Athletics Cheerleading må ha gyldig lisens hos

NAIF.

11.2.2. Obligatoriske aktiviteter er fastsatte treningstider og fastsatte

konkurranser, samt fire dugnader i året, to per semester, dersom dette

tilrettelegges for av gruppestyret.

11.2.3. Det forventes at alle jobbvakter og andre aktiviteter som faller på

treningstidene blir byttet bort.

11.2.4. Det forventes at du er ferdig skiftet i riktig treningstøy i det

treningen starter.

11.2.5. Ved fravær skal gruppestyret informeres senest to timer før

treningen starter. For sen beskjed er å regne som ugyldig fravær.

11.2.6. Deltakelse på arrangementer prioriteres til medlemmer uten straff.

Straffesystem:



11.2.6.1. Komme for sent på trening = 1 prikk

11.2.6.2. Fravær fra trening = 3 prikker

11.2.6.3. Ugyldig fravær = 6 prikker

11.2.7. Det er ikke tillatt å nyte noen form for alkohol i forkant av trening,

camp, konkurranser, samt andre arrangementer i regi av BI Athletics

Cheerleading, der trening og stunts forekommer. Samme dag og dagen før

er å regne som i forkant av.

11.2.8. Det er ikke tillatt med bruk av drakt/klær med «Midas»-logo på, i

forbindelse med fest eller når alkohol nytes.

11.2.9. Drakt skal kun brukes i sammenheng av arrangementer i regi av BI

Athletics Cheerleading. Dette gjelder trening, konkurranse og andre

oppvisning. Bruk av drakt utenom disse sammenhenger må søkes

tillatelse om til gruppestyrets leder. Ved brudd på dette punktet har kan

vedkommendes drakt inndras uten at utøver får noen form for

kompensasjon.

11.3. BI Athletics Fotball



11.3.1. Nye medlemmer skal innen én måned ha fylt ut og sendt inn

overgangspapirer til Norges Fotballforbund.

11.3.2. Alle medlemmer skal svare på alle invitasjoner til arrangementer.

11.4. BI Athletics Lacrosse

11.4.1. BI Athletics Lacrosse benytter seg av treningsanlegget til SiO

Athletica. Det er derfor nødvendig at medlemmer har medlemskap der. Det

er den enkelte selv som er ansvarlig for å melde seg inn. Det gjøres

direkte hos SiO Athletica. Kostnadene dekkes av den enkelte.

11.5. BI Athletics Langrenn

11.5.1. Utøverne er selv ansvarlig for å skaffe gyldig lisens for

konkurranser. Kostnadene dekkes av den enkelte.

11.5.2. Påmelding og betaling av startkontingent ved konkurranser er

utøver selv ansvarlig for. Unntak gjelder ved stafett.

11.6. BI Athletics Seiling

11.6.1. Bruk av båt skal kun forekomme med ansvarlig skipper tilstede.

Medlemmer som ønsker å seile må bli med på planlagt seiling. Ta kontakt



med seilansvarlig eller regatta i gruppestyret eller skipper for seiling utover

det som er planlagt av gruppestyret.

11.6.2. Dersom du er skipper skal du til en hver tid følge retningslinjene for

skippere, samt pålegg fra gruppestyret for bruk av båt.

11.6.2.1. Som ansvarlig skipper har du ikke anledning til å være påvirket

av alkohol under føring av båt.

11.6.2.2. Skipper er ansvarlig for å kontakte seilansvarlig eller

regattaansvarlig i gruppestyret dersom båtene tas ut utenfor avtalte tider.

11.6.3. Alle medlemmer forplikter seg til å behandle båtene med respekt.

11.6.4. Medlemskapet i gruppen er gyldig ett semester, og nytt

medlemskap må bekreftes innen rekruteringsdag hvert semester.

11.7. BI Athletics Squash

11.7.1. Gruppens medlemmer må møte opp på minimum to treninger i

måneden.



11.7.2. Gruppestyret skal informeres ved fravær.

11.7.3. Utover BI Athletics sine obligatoriske aktiviteter og dugnader,

plikter du å møte ved minimum en dugnad.

11.7.4. Medlemmer skal vise aktivitet på medlemsside på Facebook.

11.8. BI Athletics Volleyball

11.8.1. Gruppens medlemmer må møte opp på minimum 50 % av

treningene per måned.

11.8.2. Ved fravær skal gruppestyret varsles senest 24 timer før treninger,

og én uke før ved kamp.

11.9. BI Athletics Innebandy


