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Medlemsvilkår	Norges	Pole	Sport	Forbund	-	Ordinært	medlemskap:	
	
Innmelding	og	utmelding	

1. Ordinært medlemskapet gjelder kun privatpersoner, ikke bedrift. Man må oppgi fullt 
navn ved påmelding. Bedriftsnavn godkjennes ikke 
 

2. Medlem under 18 år må inkludere kontaktinformasjon til foresatt 
 

3. Medlemskapet gjelder for inneværende år (jan-des) eller er først gyldig og regnes fra 
den dag kontingenten er betalt 

 
4. Medlemskapet kan betales med PayPal eller faktura. Faktura sendes ut ved 

innmelding. Melder man seg inn i november, får man faktura i januar 
 

5. Dersom man melder seg inn og betaler for medlemskapet sitt i november, vil 
medlemskapet gjelde fra november til slutten av året etter (jan-des) 

 
6. Aktive medlemmer (betalt kontingent) vil få et medlemsnummer med start og 

sluttsdato. Vi sender bekreftelse til med medlemsnummer og påloggingsinfo innen 14 
dager etter man har betalt kontingent  

 
7. Medlemskapet gjelder frem til du selv sier opp medlemskapet. Ved PayPal betaling 

kan man velge automatisk trekk. Vi vil sende ut ny faktura i starten av hvert år. 
Ønsker du å si opp medlemskapet må du sende oppsigelse i en e-post til: 
medlem@polesportnorge.no 
 

Betaling/Kontingent	
1. Faktura vil bli sendt i starten av hvert år og gjelder for inneværende år og/eller så fort 

man melder seg inn i forbundet. Vi anbefaler at dere oppretter Abonnementsløsning 
via Paypal. Hvis man ønsker å aktivere medlemskapet med en gang for å delta i 
workshop, Norgesmesterskap i pole (NM), få tilgang til medlemsside el. anbefaler vi 
betaling med PayPal 

 
2. Faktura har 14 dagers betalingsfrist 

 
3. Nytt medlem: Om kontingent ikke blir betalt innen 90 dager etter påmeldingsdato vil 

du bli merket som 'utmeldt' og din faktura krediteres. Ønsker man likevel å bli medlem 
må man melde seg inn på nytt 

 
4. Betalt kontingent refunderes ikke, uansett om du velger å melde deg ut eller blir 

utestengt 
 

5. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller 
andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et 
medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt 

Medlemsfordeler	
1. Alle aktive medlemmer får tilgang til vår medlemsside. Tilgang til medlemsside vil bli 

slettet når medlemskapet er utløpt   
 

2. Du får ditt eget medlemsnummer som du kan bruke til å registrere deg på workshoper 
med medlemspriser  
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3. Som medlem kan du søke på deltakelse i Norgesmesterskap i pole og andre 
konkurranser arrangert av Norges Pole Sport Forbund og International Pole Sport 
Federation (IPSF) 
 

4. Flotte rabatter og tilbud fra våre samarbeidspartnere. Se vår nettside for info: 
www.polesportnorge.org/bli-medlem 
 

5. Stemmerett ved årsmøte  
 

6. Nyhetsbrev. Man står fritt til å melde seg av/på 

	
Medlemsplikter	

1. Alle medlemmer som ønsker å delta i NM, enten som utøver eller trener/coach, må 
være ordinære medlemmer i forbundet  
 

2. Medlemmer skal innrette seg etter reglene: IPSF antidoping, ethics og code of 
conduct. Brudd på reglene kan føre til utestengelse 
 

3. Medlemmer som har deltatt i workshop eller NM uten å betale for medlemskap vil bli 
utestengt. Dette gjelder dersom man har deltatt på workshop med medlemspriser 
uten aktivt medlemskap eller deltatt på NM uten aktivt medlemskap. Utestengelsen 
gjelder til utestående kontingent er betalt 
 
 
Siste oppdatert 21. Januar 2019 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


