Stödmedlemskap i Karlshamns Hundungdom
Stödmedlemskapet gäller endast för personer som är över 25 år annars får man gå med som
full betalande medlem.
Stödmedlemskapet kostar 200 kr och för dessa pengar får man följande:
- Träna på Hundungdoms planer
- Vara delaktig på månadstävlingarna i lydnad, agility och då betala 10 kr som medlemmarna
gör. Man får dock inte tävla om vandringspriser.
- Anmäla sig till olika föreläsningar och övriga aktiviteter som klubben anordnar på lika
villkor som medlemmar.
- Stödmedlemmar är naturligtvis välkomna även på våra medlemsmöten men har ingen
rösträtt där. Karlshamns Hundungdom måste följa Sveriges Hundungdoms stadgar som säger
att endast registrerad medlem i den lokala Hundungdomsklubben har rösträtt.
- Gå kurser på Karlshamns Hundungdom utan krav på annat medlemskap. Grundkursen i
allmänlydnad har inte krav på något stödmedlemskap. Medlemmar i Brukshundklubben
behöver inte betala in stödmedlemskap för att få gå kurs.
Stödmedlem får inte:
- tävla på klubbmästerskapet då det är till för Karlshamns Hundungdoms registrerade
medlemmar.
- ta plats i styrelsen utan att gå med som medlem i den lokala Hundungdomsklubben.
- försäkring via Karlshamns Hundungdom vilket är viktigt att påpeka till nya stödmedlemmar.
Om stödmedlemmen går kurs som registreras av studiefrämjandet som studiecirkel är
medlemmen försäkrad via studiefrämjandet.
Övrigt
När ditt stödmedlemskap gått ut skickar kassören ut en ny förfrågan per mailom du vill
fortsätta ditt medlemskap. Du väljer själv att antingen betala in på nytt eller sluta stödja
klubben.
Stödmedlemskapet kan betalas in två gånger om året och kassören gör då utskick till dem som
varit stödmedlemmar innan. Den 1 februari och den 1 september kan stödmedlemskap
inbetalas. Stödmedlemskapet gäller sedan nästa år fram till datumen ovan. Stödmedlemskapet
gäller alltså inte ett år från och med det att man har betalt in.
Ex. om man betalar in sitt stödmedlemskap den 10 mars 2016 får man en förfrågan om man
vill fortsätta sitt stödmedlemskap den 1 februari 2017. Förfrågan om fortsatt stödmedlemskap
utgår bara två gånger om året.

