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Nyckelpolicy
Denna policy är utformad för att berättigande till nyckel skall vara rättvist.
Skurups Bågskytteklubb skall vara en plats där medlemmar kan utveckla både sitt
skytte, sin kunskap om sporten samt sitt sociala nätverk.
Alla medlemmar ska känna sig välkomna att bidra till klubbens verksamhet genom att
dela med sig av sina kunskaper, sina talanger eller sin tid.
För att underlätta detta erbjuder klubben en möjlighet för medlemmar som representerar
klubben, Skurups BK, att ansvara för en egen nyckel till klubbens lokaler.
Vilka har rätt till att ha nyckel?
1. Sittande styrelsemedlemmar
2. Städansvarig.
3. Medlemmar som varit aktiva i klubben minst 6 månader och som representerar
klubben på tävlingar och andra arrangemang.
Max EN nyckel per hushåll
Medlemmar har rätt att dela på en nyckel om detta anges vid ansökan och det finns en
ansvarig nyckelinnehavare.
Hur får jag nyckel?
Medlemmar som vill ha egen nyckel måste skriftligen ansöka om detta till styrelsen.
Ansökan skall vara komplett med personnummer, signatur och även innehålla
en kort motivering till varför egen nyckel önskas.
Styrelsen behandlar nyckelansökningar vid nästkommande styrelsemöte.
Ansökan skall bifogas till styrelseprotokollet oavsett om den beviljas eller ej.
Vid bifall till nyckelansökan kommer klubbens kassör att ta in depositionsavgiften
samt be den ansökande att signera ett nyckelprotokoll som refererar till denna policy.
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Skyldigheter för nyckelinnehavare.
Nyckelinnehavare skall vara behjälplig vid klubbens verksamheter.
Nyckelinnehavare ska öppna och stänga träningslokalen vid träningar, enligt en
öppningslista.
Hjälpa till vid klubbevent, se efter klubbens lokaler och vid behov släppa in hantverkare.
Om en nyckelinnehavare anses (av styrelsen) vara omotiverat motsträvig till att
bidra eller hjälpa till med klubbens verksamhet, skall rätten till nyckel omprövas.
Vid grova fall dras nyckel in fram tills styrelsen tagit beslut i frågan.
Utlåning av nyckel till annan medlem får ske med stor restriktion. Dock får styrelselycklarna
inte lånas ut.
Ansvaret för det som händer ligger på medlem som lånar ut nyckeln.
Om utlåning sker till medlem som nekats nyckelinnehav dras nyckeln in omedelbart.
Nyckeldeposition
Vid utfärdande av en nyckel måste medlemmen erlägga en depositionsavgift till klubben.
Depositionen fås tillbaka när nyckeln återlämnas (undantag nedan)
Ingen ränta betalas ut.
Depositionsavgiften fastställs av styrelsen efter varje årsmöte och ska reflektera
tillverkningskostnaden för ny nyckel.
Avgiften tas ej ut retroaktivt om den höjs.
Nyckeldepositionen måste vara klubben tillhanda INNAN nyckeln överlämnas.
Styrelsemedlemmar avkrävs inte nyckeldeposition under mandatperioden.
Efter uppdraget slutförts skall en depositionsavgift erläggas eller nyckeln returneras
omgående.
Städansvarig avkrävs inte nyckeldeposition under tiden uppdraget pågår.
Avslutas uppdraget skall en depositionsavgift erläggas eller nyckeln returneras omgående.
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Borttappande av nyckel
Vid borttappande av nyckeln behåller klubben den depositionsavgift som medlemmen
erlagt.
Borttappad nyckel = Ny ansökan.
Om borttappande anses vara förknippat med grov oförsiktighet kan medlemmen åläggas att
betala 50% av kostnader för att byta ut samtliga berörda lås och nycklar.
Vid grov oförsiktighet skall medlemmen dessutom spärras från allt framtida nyckelinnehav.
Om medlem inte betalat in sin medlemsavgift inom, av styrelsen, utannonserad
tid skall nyckeln omedelbart återlämnas.
En ny nyckelansökan kan göras efter att medlemsavgiften betalats in. Denna
ansökan behandlas först på nästföljande styrelsemöte.
Vid frånvaro (närvarolistan används som referens) på mer än 3 månader från
klubben har styrelsemedlem rätt att ifrågasätta nyckelinnehavet och beroende på
svar, välja att dra in nyckeln.
Vid tvist löses frågan på styrelsemöte.
Vid frånvaro på mer än sex månader dras nyckeln in utan diskussion.
Styrelsen kan i undantagsfall utfärda anstånd att ha nyckel med liten närvaro.
I fall där medlemmen anses vara av betydelse för klubbens verksamhet,
sjukdom eller längre resa.
Om medlem avslutar sitt medlemskap (frivilligt eller vid icke inbetald medlemsavgift)
i Skurups BK skall nyckeln omedelbart återlämnas.
Om medlemmen inte återlämnar nyckeln med hänvisning att den är borttappad kan
styrelsen välja att ålägga denne att betala upp till 50% av samtliga kostnader för att byta ut
samtliga berörda lås och nycklar.
Medlem som lånar ut sin nyckel till andra medlemmar utan att detta kommunicerats med
styrelsen kan efter varning bli av med rätten till nyckel.
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Vid uteslutning
Medlem som blivit utesluten ur klubben har 24 timmar på sig att återlämna sin
nyckel till klubben varefter depositionsavgiften går förlorad.
Medlem som delar nyckel med utesluten medlem (familjemedlem) måste
lämna in sin nyckel på samma sätt och göra om ansökningen.
Jag har tagit del av ovanstående information.
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