KONTRAKT MELLOM TSI __________________ OG TSIer

Kontrakten gjelder mellom gitt undergruppe/trimgruppe i TSI, heretter kalt Gruppen, og TSImedlem aktiv i gitt Gruppe, heretter kalt TSIer. Gruppen representeres ved Gruppestyret.
TSI gis 44 gratis medlemskap på KS som skal fordeles i TSI. Disse fordeles mellom
Gruppene av TSI Hovedstyret, og Gruppestyrene avgjør hvem på vegne av sin Gruppe som
skal få det tildelte antallet gratis medlemskap. De i TSI som tildeles disse gratis
medlemskapene må signere gjeldende kontrakt med Gruppestyret. Personer kvalifiseres kun
til disse kontraktene så lenge de har et aktivt verv i Gruppestyret eller som trener/instruktør i
Gruppen. Signert kontrakt er ikke gyldig dersom personen har ubetalte krav til KS. Signert
kontrakt skal sendes per mail fra Gruppen sin mailadresse til TSI Hovedstyret sin mailadresse.
Etter tilsendt signert kontrakt eller opplysning om avslutning av signert kontrakt må TSI
Hovedstyret til enhver tid holde KS oppdatert på hvem som har gyldig kontrakt.

1. Parter
Det er per dags dato inngått kontrakt mellom

TSI ____________________ og
_____________________, født ___/____-______

Kontaktinformasjon for TSIer:
Telefonnummer: ___________________
Mailadresse: ___________________

Kontaktinformasjon for Gruppen:
Mailadresse: ___________________

2. Om kontrakten
2.1 Denne kontrakt gjelder fra dags dato og til og med ____/____-_______
(Varighet på kontrakten kan maks bli satt til 2 semester. Avslutningsdato settes til
31.12 eller 30.06.)
2.2 Kontrakten må sendes til HS innen utgangen av hver måned for å ikke belastes
påfølgende måned.

2.3 Dersom TSIer har et eksisterende medlemskap ved KS vil dette avsluttes ved
inngåelse av denne kontrakten, og nytt medlemskap må opprettes av TSIer etter
kontraktslutt om videre medlemskap er ønsket. Opprettelse av nytt medlemskap ved
KS vil skje uavhengig av hvilket medlemskap personen hadde før denne kontrakten
ble signert.

3. TSIer sine forpliktelser og rettigheter
3.1 I denne kontrakts gyldighetsperiode plikter TSIer å stille sin person til disposisjon som
____________ for ___________________ i gjeldende Gruppe. Arbeidsmengde og
arbeidsoppgaver avtales mellom Gruppestyret og TSIer, og alltid i overensstemmelse
med TSI sine overordnede lover, vedtak og verdier.
3.2 I kontraktsperioden får TSIer gratis medlemskap ved KS.
3.3 TSIer plikter seg til å følge TSI sine til enhver tid gjeldende lover, vedtak og verdier
av relevans for vervet personen innehar, og gjøre seg kjent med disse.
3.4 TSIer plikter seg til å følge KS sine til enhver tid gjeldende regler og avtalebetingelser.

4. Avslutning av kontrakt
4.1 Gruppen kan si opp denne kontrakten med en måneds oppsigelse. Dette skal skje
skriftlig via mail fra den aktuelle Gruppen sin mailadresse.
4.2 TSIer kan avslutte kontrakten før endt kontraktsperiode, med en måneds oppsigelse.
Dette skal skje skriftlig via mail til den aktuelle Gruppen sin mailadresse.

Ved å signere denne kontrakten bekreftes det at partene har lest og forstått innholdet i denne
kontrakten.

Tromsø, den

Tromsø, den
For TSI _______

TSIer

Leder

