
 
 

   Medlemsavtal Kristianstad fritidsgårdsforum  
 
 Som medlem i KFGF tillhör du en förening som har till uppgift att erbjuda en öppen och säker mötesplats under 
ordnade förhållande och under ledning av kompetent personal. I våra stadgar (regler) som finns på vår hemsida 
www.kfgf.eu kan du läsa om vad vi ska leva upp till. Du kan nu som medlem aktivt medverka för att påverka 
fritidsgårdens verksamhet. Medlemsavgiften är 100: - per kalenderår och då har du tillgång till våra 9 fritidsgårdar, 
Aktivitetshuset Slottet och rabatt på entrén på skatehallen Tullen, samt Crazy Club. Se mer av vad vi erbjuder, 
öppettider och kontaktuppgifter till respektive gård på vår hemsida: www.kfgf.eu  
 
GDPR Personuppgifter som registrerats i vårt medlemsregister (Namn, födelsedatum, adress och telefonnummer) 
behövs som bevis för medlemskap i KFGF. Namn och födelsedatum lämnas ut en gång per år till Fritidsforum – 
Riksförbundet Sveriges fritids-och hemgårdar där KFGF har medlemskap. Personuppgifter gallras så snart det inte 
längre är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med registreringen. Genom att skriva under detta avtal godkänner 
du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke (avsluta 
medlemskapet). Detta gör du genom att kontakta Personuppgiftsansvarig: Margareta Eklund 
(margareta.eklund@kfgf.se), Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av 
behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att begära rättelse, överföring, 
radering eller begränsning av dina personuppgifter.  
 
 
Medlemsnamn:___________________________ Personnr (6 siffror)_______________________  
 
Adress:________________________________________________________ 
 
Postnr:______________   Postadress:__________________________________ 
 
 
Ibland åker vi på utflykter med gårdens bussar eller personalens bilar. Jag tillåter att mitt barn får åka med i bussar 

eller bilar i samband med verksamheten.  

( ) Ja ( ) Nej  

 
I forumet har vi en båt och ett antal kanoter. Jag tillåter mitt barn att tillsammans med ledare åka KFGF:s båt/paddla 

kanot (flytväst obligatoriskt)  

( ) Ja ( ) Nej  

 
Jag godkänner att mitt barn får fotograferas/filmas under medlemsåret i samband med KFGF:s verksamhet, att 

materialet får lagras och kan publiceras på KFGF/Fritidsgårdens hemsida och sociala medier. Du kan när som helst 

återkalla ditt samtycke genom att kontakta din fritidsgård. Laglig grund: Samtycke. Ändamål: Marknadsföring och 

dokumentering ( ) Ja ( ) Nej  

 
Genom att skriva under detta avtal godkänner du ovanstående.  

 
Datum____________ Målsmans namn:_________________________________ 
 
Målsmans underskrift:_______________________________________  

 

Målsmans mobilnummer:_____________________________________ Även om medlemmen är över 18 år. 

 
 
Medlem över 18år underskrift:________________________________________ 
 


