TRÄNING SAMVARO INSPIRATION

MEDLEMSAVTAL
Organisationer & föreningar
Hälsobro erbjuder anpassad träning för personer som vill hitta en förändring i sitt liv.
Hälsobro har en lugn miljö utan störande musik och speglar. Hit är alla välkomna oavsett
tidigare träningserfarenhet. Hälsobro är ett centra för livsstilsförändring med fokus på fysisk
aktivitet, samvaro och inspiration.
För att organisation eller förening ska bli medlem på Hälsobro krävs att avtalet
godkänns och undertecknas av firmatecknare för föreningen. Avtalet är löpande tills
avtalet sägs upp skriftligt. Avgiften betalas årsvis via faktura.
Medlemsavgiften för förening och organisation är 500 kr/kalenderår.
Hälsobro kommer till ett medlemsmöte/ år och informerar om Hälsobros verksamhet.
Föreningen får löpande information om händelser och erbjudanden.
Hälsobro erbjuder era medlemmar lägre pris på träningskort.
Länkar till er förenings hemsida via Hälsobros hemsida.
Kort information om föreningens verksamhet vid ett tillfälle i Hälsobrobladet.
Kontaktuppgifter till er förening under rubriken samarbetspartners till Hälsobro.
Hälsobrobladet 2 ggr/år.
Boka konferensrum för 8 personer gratis vid ett tillfälle per år därefter enligt taxa.
Möjligheten att påverka verksamheten genom att en representant sitter med i styrelsen eller
utvecklingsgrupp för Hälsobro.
Nyhet! Nu kan förening boka Feldenkrais som grupp på plats i föreningslokalen utan extra
kostnad för personal. Se Betalinfo för medlem nedan.
Medlemskap i Hälsobro är obligatoriskt för enskild medlem
Rabatt på träningskort enligt prislista.
Vid köp av ett 12-månaders, 6-månaders- eller 3 månaders gymkort erbjuds kostnadsfri
individuell introduktion i gymmet samt ett individuellt träningsprogram.
Rabatt på kurser och andra aktiviteter.
Hälsobrobladet 2ggr/år
Rabatt på behandlingar hos våra hyresgäster och andra samarbetspartners.
Social samvaro
Inbjudan till föreläsning och informationsträffar.
Nyhet! Feldenkrais, medlem betalar 950kr för 15 tillfällen + 100kr i medlemsavgift/person.
( 63kr/ tillfälle, ordinarie pris 81kr/tillfälle).
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 Styrelsen för Föreningen Hälsobro äger enskild rätt att ta samtliga beslut gällande
ekonomi - och personalfrågor för verksamheten Hälsobro Mer än ett gym. Medlemmar
i Hälsobro gym äger ingen enskild rösträtt men kan påverka genom post som ledamot i
styrelsen för Föreningen Hälsobro.
 Valbar till styrelsen för Föreningen Hälsobro är medlemmar i Hälsobro Mer än ett
Gym och medlemmar från medlemsföreningar som löst medlemskap i Hälsobro Mer
än ett Gym.
Föreningen Hälsobro välkomnar nya ledamöter till styrelsen för att på bästa sätt
utveckla verksamheten och tillgodose medlemmars behov av friskvård.

Medlemsavtal

Örebro den_______________________

Förening/Organisation:_______________________________________

Organisations nr:____________________________________________

Adress:_____________________________________________________

Postadress:__________________________________________________

E-postadress:_______________________________________________

Firmatecknare:______________________________________________

Namnförtydligande:__________________________________________
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