
Välkommen till Borlänge Gymnastikklubb (BGK) 

BGK:s motto är ”Gymnastik för alla”.  Vi följer också Svenska Gymnastikförbundets motto 

”Rörelse hela livet, god hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig 

utveckling innebär att alla är välkomna, alla har en plats hos oss. Ledare, funktionärer och 

medlemsföreningar erbjuder - då som nu – prestigelös social samvaro och gemenskap.” 

Att vara idrottsförälder i BGK 

Hela vår svenska idrottsrörelse bygger på och är helt beroende av ideella krafter! 

Gymnastiken är inget undantag. Ni föräldrar har en otrolig viktig roll i detta sammanhang. Ni 

skjutsar till träningar, en del av er är föräldra-ansvariga i tävlingsgrupp, ni betalar avgifter, 

köper tränings- och tävlingskläder etc.  Idrott engagerar, man rycks med och den skapar 

känslor. Ni som föräldrar har självklart rätt att ställa krav på den verksamhet era barn vistas i. 

Men detta måste ske under ordnade former och med ett moget vuxet perspektiv i grunden, 

det är ert ansvar som idrottsförälder. 

Om ni har funderingar på gymnastikverksamheten så kontaktar ni i första hand er ledare, 

kontaktuppgifter finns under er grupp här på hemsidan.  

Avgift och uppgift 

BGK är en ideell förening. Det innebär att vi alla hjälper till för att både forma och driva 

föreningen. Vår förening är vid första anblicken stor men i vardagen brottas vi som många 

föreningar med att hålla ekonomi i balans och att ha tillräckligt med ledare och funktionärer. 

Som anhörig förälder behöver vi kunna nå ut till våra medlemmar. Det är alltså av största vikt 

och ert ansvar att delta på föräldramöten och att alltid ha uppsikt över er mejl när vi gör 

utskick. Ett bra sätt är att installera Sportadmin medlemsAppen.  Ladda ner ”SportAdmin 

MedlemsApp” från AppStore eller Google Play. 

Sociala medier 

Godkännande av publicering av foto på våra sociala medier. Här måste du aktivt meddela 

om du INTE tillåter att ditt barn eller du själv är med på foton 

Möjlighet att påverka  

BGK är en ideell idrottsförening med en ideell styrelse. Alla som vill vara med och utveckla 

föreningen är välkomna att mejla oss.  

 

 

 
Bokningsregler 
Information om anmälan till grupper  
Här under kommer massa viktig information som du behöver ta del av innan du anmäler dig i 
en grupp. För att se information om åldrar, träningstider gå in på vår hemsida. 
  
Avgift och Uppgift i en ideell förening  
Då vi är en ideell förening med egen hall så är avgiften för att träna i en grupp både 
medlemskap, träningsavgift och också att hjälpa till lite i föreningen. Det är bland annat 
städning i hallen och två klubbförsäljningar per år.  
Vill du engagera dig mer så är vi så klart väldigt glada för all hjälp vi kan få!  
  
BGK erbjuder digitala betalningsmetoder – allt för att vi som förening ska kunna digitalisera 
och förenkla vår administration. Det innebär att när ni valt grupp kommer ni att få välja mellan 



swish, kortbetalning, delbetalning eller fakturaköp för att kunna genomföra en bokning. För 
samtliga betalningar tillkommer en administrationsavgift mellan 9 - 59 kr.  
  
GDPR 
BGK behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter 
registrerade eller behandlade har du rätt till viss information som härigenom tillhandahåller 
dig. 
 
BGK följer Riksidrottsförbundets riktlinjer. Du kan läsa mer om integritetspolicyn i sin helhet 
på vår hemsida. 
 
Medlemskapet i BGK är frivillig och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du 
dock inte vill lämna dina (eller ditt barns) personuppgifter kan inte BGK bevilja medlemskapet 
eftersom BGK behöver personuppgifter för olika ändamål som framgår nedan 

- att vi lämnar ut ditt och/eller ditt eventuella barns namn samt den e-postadress till 
andra föreningsmedlemmar i den grupp ni tillhör 

- att sköta medlemsadministrationen och ansökningar hos bland annat Borlänge 
kommun och RF-SISU 

- att göra medlemsutskick 
 
Vid betalning av medlemskap samtycker du till personuppgiftsbehandlingen. 
 
 
 
 

 

  

 


