
 

Fyrisgårdens medlemsvillkor 
 

1. Medlemskap i Fyrisgården 

 

Medlemskap går att teckna på två sätt inom föreningen Fyrisgården. Du kan teckna ett 

personligt medlemskap som är kopplat till dig som enskild person, eller ett 

familjemedlemskap som innefattar alla medlemmar i din familj. Vid medlemskap som 

innefattar personer under tretton års ålder måste ett familjemedlemskap tecknas då vi 

behöver en närstående och kontaktperson till barnet. Medlemskapet betalas för varje 

kalenderår, vilket innebär att medlemskapet löper ut vid årsskifte. 

 

Förmåner 

… tillgång till kurser, intressegrupper och aktiviteter på gården. 

… hyra lokal till förmånliga priser 

… rabatterade priser i vävstugan. 

… lägre inträde på evenemang. 

… olycksfallsförsäkring när du vistas på Fyrisgården eller deltar i våra aktiviteter. 

2. Betalning 

 

Betalning av medlemskap sker på något av nedan uppräknade sätt. 

 

Swish: för över medlemskapsavgiften med namn på innehavare av medlemskapet till 

123 156 57 20. 

 

Bankgiro: för över avgiften via Bankgironummer 5261-5226. 

 

Kortbetalning: du kan betala medlemsavgiften på Fyrisgårdens expedition med 

kortbetalning. 

 

Om inget av ovanstående betalsätt är möjligt kan du kontakta Fyrisgården på 

exp@fyrisgarden.se för mer information angående betalning. 

 

3. Uppsägning 

 

Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap i föreningen Fyrisgården. 

Kontakta exp@fyrisgarden.se för mer information. Vid uppsägning av medlemskap 

återbetalas inte medlemsavgiften. 

 

4. Personuppgifter 
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Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Som registrerad medlem hos Fyrisgården har du rätt att kontakta oss för att veta vilka 

personuppgifter vi lagrar. Om personuppgifterna är felaktiga kan du begära rättelse. Om 

du önskar att dina personuppgifter ska raderas har du rätt att kontakta oss för detta 

ändamål. De personuppgifter som lagras på Fyrisgården innefattar: 

a. Person- och kontaktinformation 

b. Betalhistorik 

c. Statistik på webbinteraktion 

d. Enhetsinformation, ex. vilken webbläsare du använder 

Vi värnar om din integritet. Därför är alla personuppgifter som vi lagrar skyddade på ett 

sätt som lever upp till dataskyddsförordningens krav. Vi delar aldrig med oss av 

personuppgifter till obehörig eller tredje part (i undantag för de fall då det krävs för att 

uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem). Mer information om hur vi 

hanterar dina personuppgifter kan du läsa på vår hemsida under ”Integritetspolicy”. 

 

5. Utryckningskostnad 

 

Vid bokad vistelse i lokal utanför ordinarie öppettider är du som medlem ansvarig för 

larmet i lokalerna. Om larmet skulle leda till utryckning av anlitat säkerhetsbolag kommer 

du som medlem debiteras för utryckningskostnaden om sådan tillfaller. 

 

6. Kommunikation 

 

Som medlem får du information av oss på Fyrisgården. I samband med händelser och 

aktiviteter på Fyrisgården kontaktar vi dig via antingen e-post eller vanlig post. Denna 

kommunikation kan bland annat innefatta kallelse till valårsmöte, utskick av nyhetsbrev, 

påminnelse om kursavgift och övrig information.  

 

7. Samtycke 

 

Vid tecknande av medlemskap i föreningen Fyrisgården ger du ditt samtycke att vi får 

behandla dina personuppgifter. Detta samtycke kan du när som helst dra tillbaka genom 

att kontakta oss. Du kan också kontakta Fyrisgården för att radera särskilda eller alla 

dina personuppgifter som vi lagrar. 

 

 


