
 

 

 
 

Viktig information till dig som tecknar 
Träningskort på StiL… 
 
StiL är en öppen ideell idrottsförening och är en del av Riksidrottsförbundet (RF). Föreningen ägs av sina 
medlemmar. Medlemskap i en öppen ideell förening innebär både rättigheter såväl som skyldigheter.  
Att vara medlem på StiL är något som ska vara ett aktivt val från den individ som vill vara ansluten till vår 
förening, antingen kopplat till ett träningskort eller endast för att nyttja medlemsförmåner.  
 
Med anledning av förändrade lagstiftningar, där man inte längre kan inkludera medlemskap i produkt, 
separerade vi under 2019 avgiften för medlemskapet i föreningen StiL från kostnaden för träningskortet. 
Kostnaden för medlemskap i föreningen är för närvarande av årsmötet bestämt till 195 kronor och 
medlemsåret sträcker sig från 1 juli till 30 juni. 
 

Vad händer om jag inte har betalat medlemskapet i föreningen StiL? 

• Medlem som inte betalat medlemsavgift för innevarande år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Detta 
innebär utebliven rösträtt på nästkommande årsmöte samt nyttjande av medlemsförmåner. 
• För att kunna nyttja ett träningskort krävs medlemskap i föreningen. Om du inte betalat medlemsavgiften för 
året kommer kortet inte att fungera i grindarna och du får inte tillgång till vår anläggning. Sträcker sig 
träningskortet över två kalenderår måste generellt två årsavgifter erläggas* för att träningskortet ska kunna 
nyttjas under hela perioden. 
[*Beroende på när under året du köper ditt träningskort, för mer info se hemsidan eller kontakta reception.] 
 

Hur betalar jag medlemsavgiften i föreningen StiL? 

• Du betalar och uppdaterar ditt medlemskap enklast via vår app (Go active) alternativt via vår kund web på 
nätet. Logga in och betala för aktuellt medlemskap. 
• För dig som inte har möjlighet att sköta det digitalt kan såklart även göra det via vår reception: 

o Swish (telefonkontakt med reception, 0920-502120) 
o Manuellt över disk. 

• Om du är inte har haft träningskort hos oss tidigare är du välkommen in till vår reception för att antingen 
hämta ut ditt träningskort (betalat via nätet), eller köpa ett över disk. Då betalar du din medlemsavgift i 
föreningen i samband med att du hämtar ut träningskortet. 
 

Om medlemskapet i föreningen StiL 

Medlemskapet i föreningen StiL är öppet för alla. De medlemmar som fyller lägst 16 år under mötesåret har 
rösträtt på årsmötet. Medlemmar under 16 år har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Ett medlemskap i 
föreningen StiL innebär i praktiken att du som medlem har medbestämmanderätt enligt föreningens stadgar 
samt att du har möjlighet att vara med och påverka på årsmöte gällande året som medlemskap innefattats. 
 
Träningskort via arbetsgivare? 
För dig som löser ett träningskort via din arbetsgivare kan det se olika ut beroende på om din arbetsgivare 
beslutar att även betala för medlemskapet eller inte. Är du osäker på vad som gäller? Kontakta vår reception, 
eller den på ditt företag som har hand om ert friskvårdsavtal, för att se vad som gäller på just ditt företag. 

http://www.stilsportcenter.se/medlemskap/priser/
https://mittlivsstil.goactivebooking.com/
http://stilsportcenter.se/wp-content/uploads/2022/02/stil_stadgar-uppdaterade-september-2018.pdf

