
Medlemsavgift: 
Enligt föreningen är medlem skyldig att betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen. 
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemskapet knyts till ditt personnummer, och medlemskapet är 
därmed personligt. 
  
Betalning: 
Betalning sker via kort. Bekräftelse/faktura på bokning skickas via mail så snart bokningen är 
genomförd. Bokningen blir bindande när ni väljer betalsätt. (kort, faktura eller delbetalning) Om du valt att 
betala med faktura har du 14 dagar på dig att betala denna. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad 
påminnelse-/förseningsavgift samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas 
fakturan till inkasso.  
Om ni väljer delbetalning tillkommer uppläggningsavgift samt ränta. 

  
Återbetalning: 

 Alla avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post till lss.hemsida@gmail.com och är giltiga 
först när ni fått en bekräftelse på att vi mottagit mailet. 
  

 Plats som bokats och avbokas via e-post efter betalning debiteras med 250:-. Krediteringsavgift från 
bank tillkommer.  
  

 Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter första erbjudna kurstillfället debiteras med halv 
kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall. Krediteringsavgift från bank tillkommer.   
  

 Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter andra erbjudna kurstillfället debiteras med hel 
kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall. 
  

 Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som 
motsvarar de missade tillfällena minus medlemsavgift. Krediteringsavgift från bank tillkommer.  

 
Gällande all lovverksamhet 

 Anmälan är bindande 1 vecka innan kursstart. 
  

 Vid sjukdom betalas del av kursavgiften åter mot uppvisande av läkarintyg och beroende av antalet 
dagar deltagaren varit med. Avanmälan måste dock ha kommit in samma dag som sjukdomen 
inträffade. Krediteringsavgift från bank tillkommer.  

 
Ändrade tider 
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop grupper före kursstart om deltagarantalet är för lågt. 

GDPR 

För att LSS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade 
till verksamheten. LSS behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter 
såsom medlemskap i föreningen, tränings och tävlingsverksamhet, Licenshantering, Ansökan om 
bidrag, kontakt med medlem mm  
 


