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INLEDNING 

 

Medlemmar i Minami Budokai har tillgång till lokalerna under ordinarie öppettider, vilket är 

när schemalagd verksamhet bedrivs och då enligt närvarande ansvarig huvudtränare eller 

tränares instruktioner.  

 

Minami Budokai följer skolans terminstider gällande vår schemalagda verksamhet. Under 

ledigheter kan extrapass erbjudas av huvudtränare eller tränare för de olika stilarna 

alternativt att de olika stilarna kommer överens om gemensamma extrapass.  

 

Tillgång till lokalerna övrig tid kräver tillgång till en nyckel enligt dessa instruktioner. 

 

 

GENERELLT 

 

Styrelse, huvudtränare och tränare *), nedan kallade nyckelinnehavare, har rätt att inneha 

egen nyckel till föreningens träningslokaler. 

 

Nyckelinnehavare skall vara definierad så att föreningen vid var givet tillfälle kan avgöra vem 

som är ansvarig för nyckeln, oavsett om denna tillfälligt disponeras av annan person.  

 

Nyckelinnehavaren ansvarar för att nyckeln inte missbrukas, kopieras eller på annat sätt 

leder till skada. 

 

*) Med tränare menas personer som av huvudtränare är utsedd att hålla minst fyra 

schemalagda pass per månad. 

 

 

UTLÅNING AV NYCKEL 

 

Nyckelinnehavarna har rätt att låna ut nyckeln under en begränsad tid, vid ett fåtal 

träningstillfällen, till medlemmar som är minst 18 år i föreningen och som har ett särskilt 

behov av att få tillgång till träningslokalerna. 
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Begreppet särskilt behov skall tolkas restriktivt och kan t.ex. vara träning inför gradering till 

högre grad, att man blivit ombedd att hålla ett träningspass, träning inför en viktig tävling 

eller andra liknande omständigheter som är överkommen med respektive huvudinstruktör för 

respektive stil. 

 

Nyckelinnehavarna är alltid ansvariga för nyckeln oavsett vid en utlåning till en medlem med 

särskilda behov. Nyckelinnehavarna får aldrig låna ut en nyckel för allmän personlig 

träning, dvs. det är inte tillåtet. 

 

Styrelsen kan alltid besluta att utlåning av nyckel till en nyckelinnehavare eller någon annan 

inte längre är tillåtet. Nyckeln ska alltid återlämnas efter utlåning, eller när styrelsen begär 

så. 
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