AVTALSFÖRSLAG
Avtal har idag tecknats mellan LM-Dyk (nedan kallad LM-Dyk) 802008-3963 och Haninge
Sportdykarklubb (nedan kallad HSDK) 802460-6165 gällande förmåner i varandras föreningar och
verksamhet

Bakgrund
Avtalets syfte är att ge medlemmar i bägge föreningar tillgång till varandras resurser samt utbyte av
kunskap och erfarenheter inom dykning i alla dess former
Föreningarna är överens om att nedanstående skall gälla för ömsesidigt delande av resurser i
varandras föreningar och verksamhet.

1.a Medlemmar i LM-Dyk
Medlemmar i LM-Dyk får, under samma villkor som gäller för HSDK´s medlemmar, tillgång till de
resurser HSDK förfogar över såsom:
-

Bassängträning med fridykningsverksamhet och motionssim samt gym i Torvalla simhall
under de tider HSDK förfogar över.
Möjlighet att apparatdyka vid utvalda tillfällen under HSDK´s träningstillfällen. Särskilt
schema och bokningsförfarande kommer att tas fram för detta ändamål.
Möjlighet att deltaga vid av klubben arrangerade dykutfärder, läger och andra aktiviteter.
Möjlighet till vidareutbildning inom ramen för verksamheten.

Medlemmar i LM-Dyk har samma ansvar och förpliktelser som medlemmar i HSDK, bla att följa
HSDK´s och RF/SSDFs stadgar, Haninge Kommuns Allmänna Villkor För Lokaluthyrning, Torvalla
Simhalls Trivselregler etc
Undantag görs för följande:
-

Luftfyllning och andra av klubben bekostade förmåner hos uttalade leverantörer (vid avtalets
upprättande finns ej något sådant avtal)
Arbetsplikten vid strandstädning av Haninge kommuns stränder gäller ej medlemmar i LMDyk, däremot är LM-Dyk´s medlemmar välkomna att deltaga
Av HSDK subventionerade evenemang såsom fridykarläger, museibesök mm får LM-Dyk´s
medlemmar deltaga i mån av plats och till självkostnadspris.
LM-Dyk´s medlemmar har ej rösträtt vid HSDK´s årsmöte såvida inte medlemsavgift till HSDK
erlagts.
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1.b Medlemmar i HSDK
Medlemmar i HSDK får, under samma villkor som gäller för LM-Dyk´s medlemmar, tillgång till de
resurser LM-Dyk förfogar över såsom:
-

Möjlighet att deltaga vid av LM-Dyk arrangerade dykutfärder med båt mm
Tillträde till Vagnhärads Kalkbrott
Möjlighet att deltaga vid av LM-Dyk arrangerade läger och andra aktiviteter
Möjlighet till vidareutbildning inom ramen för verksamheten.

Medlemmar i HSDK har samma ansvar och förpliktelser som medlemmar i LM-Dyk, bla att följa LMDyk´s och RF/SSDFs stadgar, LM-Dyk´s interna regelverk för båtutfärder etc
Undantag görs för följande:
-

Luftfyllning och andra av klubben bekostade förmåner hos uttalade leverantörer (vid avtalets
upprättande finns ej något sådant avtal)
Arbetsplikten vid underhåll av LM-Dyk´s material gäller ej medlemmar i HSDK, däremot är
HSDK´s medlemmar välkomna att deltaga
Av LM-Dyk subventionerade evenemang såsom läger, museibesök mm får HSDK´s
medlemmar deltaga i mån av plats och till självkostnadspris
HSDK´s medlemmar har ej rösträtt vid LM-Dyk´s årsmöte såvida inte medlemsavgift till LMDyk erlagts.

2. Avgifter
Medlemsavgiften i den egna föreningen liksom respektive förenings årsavgifter till SSDF/RF ska vara
betalda för att avtalade förmåner ska gälla. Vid anmodan ska medlem kunna styrka att
medlemsavgiften är betald.
Respektive förening beslutar självständigt över sina avgifter.

3. Avtalsperiod / Uppsägning av avtalet
Avtalet träder i kraft vid avtalets undertecknande och gäller t.o.m. 2022.12.31
Avtalet förlängs automatiskt med 1 år i taget såvida ingen av parterna sagt upp densamma.
Avtalet kan när som helst sägas upp med 1 mån uppsägningstid.
Vid nedläggning, konkurs eller motsvarande av endera föreningen upphör avtalet att gälla med
omedelbar verkan.
Avtalet får ej överlåtas
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4. Bilagor
HSDK Stadgar
LM-Dyk Stadgar

För LM-Dyk

För Haninge Sportdykarklubb

Stockholm 2022.

Handen 2022.

_______________________________

_______________________________

Andreas Brodow

Mikko Laulumaa
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