Ordningsregler för Det Fria Sällskapet Länkarna i Borlänge

Ordningsregler för Det Fria Sällskapet Länkarna i Borlänge
Tidigare ordningsregler har omarbetats under 2006 av en grupp medlemmar
bestående av Helena Holmström, Bengt Johansson och Lars Engström.
Vilka antogs på månadsmötet den 2007-02-07.
Nedanstående ”Ordningsregler” är beslutade på Sällskapet Länkarnas
månadsmöte den 2007-02-07 och därmed upphör alla gamla regler att gälla.

Medlemskap
Efter att ha provat på att besöka lokalen några gånger kan medlemskap erläggas för
200 kr per år.
Efter tre månaders nykterhet uppvaktas medlemmen med blommor och Länknål och
erhåller vidare rätten till att inneha en nyckel till Lokalen, mot en depositionsavgift
som f n är 100 kr.
Vid återfall får medlemmen lämna tillbaka nyckeln och få pengarna tillbaka.
Efter ytterligare en månads nykterhet kan nyckeln erhållas igen, mot ersättning enligt
tidigare.
Medlem skall om möjligt delta i Sällskapets jourverksamhet för Lokalen
Vid registrering av medlemskap i slutet av året betalas avgiften endast för påföljande
kalenderår.

Anställning genom s.k. arbetsmarknadspolitisk åtgärd
För att erhålla ett arbete på Lokalen genom någon form av s.k.
arbetsmarknadspolitisk åtgärd (tidigare exv. ALU, OSA, API osv.) måste
vederbörande vara medlem i Det Fria Sällskapet Länkarna i Borlänge.
Det skall finnas ett behov av sådant arbete och detta avgör styrelsen och högst två
medlemmar kan samtidigt inneha ett sådant arbete på Lokalen.
En sådan form av anställning får inte kosta det egna Sällskapet någonting, utan
måste finansieras av tredje part. I och med att det är en form av anställning får
vederbörande inneha nycklar hela anställningstiden, även efter återfall.
Vid återfall har styrelsen rätt att avgöra från fall till fall om fortsatt anställning.
Endast ordförande i Sällskapet har arbetsgivaransvar för den anställde och skall
även attestera förekommande tidsredovisning.
På tid utanför jourtid, innehas lokalansvaret av den anställde som vidtar nödvändiga
åtgärder när han/hon lämnar lokalen.

Regler för uppvaktning
Uppvaktningar för olika lång tids nykterhet
3 månader

Blommor, länknål, nyckel (depositionsavgift fn 100kr)

6 månader

Blommor

1 år

Standar och blommor

3 år

Borlängegumma och blommor

5 år

Dalahäst och blommor

10 år

Presentkort för högst 500 kr och blommor

15 år och vart
5: e år därefter

Presentkort för högst 1 000 kr och blommor

Vid varje år i övrigt

Endast blommor

Kvinnlig medlem kan erbjudas Länksmycke istället för Länknål.
Slipsnål erbjuds att köpa för 50 kr/st.
Länksmycke kan också köpas för 50 kr/st

Anhöriga och medberoende samt stödmedlem
Anhörig till nuvarande medlem i Det Fria Sällskapet Länkarna i Borlänge erbjuds
möjligheten att bli egen medlem i Sällskapet och till lika stor avgift som ordinarie
medlem.
Som anhörig och medberoende erbjuds du att delta och medverka i alla de
aktiviteter som gäller för ordinarie medlem och till lika kostnad där det förekommer
egenavgift.
Anhörig medlem kan delta i Sällskapets månadsmöte
Anhörig medlem har lika rätt till nyckel för Lokalen som ordinarie medlem och även
rösträtt på månadsmöte och årsmöte.
Anhörig och medberoende omfattas inte av Regler för uppvaktning
Stödmedlem som ej är anhörig kan väljas in på månadsmöte med 2/3 majoritet som
krav och stödmedlem har ej rösträtt på månads- eller årsmöte.
Stödmedlem betalar samma årsavgift som övriga medlemmar.

Regler vid resor med övernattning
Make/maka, sambo/särbo, fästmö/fästman och deras barn får delta.
För nya medlemmar skall 3-månadersregeln gälla, dvs. 3 månaders nykterhet vid
avresedagen.
3 månadersgränsen börjar räknas from den dag man återkommer till Lokalen efter
återfall.
För övriga medlemmar kan styrelsen avgöra från fall till fall.
Anmälan till resa skall vara bindande och betalning ske senast angivet datum.
För barn tom 12 år gäller halva egenavgiften.

Betalning av egenavgift för resor mm
Medlem skall erbjudas möjligheten att delbetala en egenavgift i förväg, så fort
styrelsen beslutat om en resa eller annan aktivitet som medlemmen skall betala
egenavgift för. Inbetalda pengar bokförs på Lokalen och skall minst vara 100 kr vid
anmälan och vid varje betalningstillfälle.

Regler vid övriga resor och aktiviteter
Make/maka, sambo/särbo, fästman/fästmö samt egna familjens barn och
medlemmars föräldrar får deltaga.
Övriga närstående som önskar deltaga betalar fullt pris.
3 månadersgränsen gäller ej vid denna regel.

Regler för inbjudna till julfest
Medlemmar med make/maka, sambo/särbo
Medlemmars föräldrar
Medlemmars barn
Medlemmars barn tom 12 år
Övriga

reducerat pris
reducerat pris
reducerat pris
gratis
fullt pris

F n är det reducerade priset, 2006-10-17

100 kr per person

Regler för ersättning vid resor med egen bil (max utnyttjade bilar)
Vid av Sällskapet beslutade resor utgår ersättning för tur och retur resa från Lokalen
till resmålet plus gemensamma utflykter i samband med resan.
Om någon bil fortsätter för egen resa och alltså inte följer med tillbaka, utgår ingen
ersättning för hemresan.
Skatteverkets norm gäller, f n 18 kr/mil (2006)

Regler för ersättning vid resa utan egen bil
Om månadsmötet beslutat att vi skall representeras vid t ex ett punktmöte inom
distriktet och medlemmar utan bil vill delta, utgår ersättning för tur och retur resa med
buss eller tåg.

Medlems anonymitet
Den medlem som inte önskar vara med i text eller med foto i Länk-Nytt, Sällskapets
hemsida på Internet eller andra förekommande media, skall meddela detta till
Sällskapets styrelse.

Återbetalning av egenavgift
Vid återfall före planerad resa återbetalas inte erlagd egenavgiften.

